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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ระบบ SDU QA ประจำป
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เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานทั ้งระบบของมหาวิทยาลัย นำเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2562 โดยสาระสาคัญของ
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บทสรุปผูบริหาร 
 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก เปนศูนยการศึกษาท่ีมีอัตลักษณดานปฐมวัย สงเสริมดานการวิจัย

และการบริการวิชาการภายใตการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากลเปนแนวคิดในการ
พัฒนาศูนยการศึกษาในอนาคตรวมท้ังการพัฒนาทองถ่ินเปนภารกิจท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งของศูนยฯ 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง นครนายก เปดการเรียนการสอนมากกวา 20 ป เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นที่ตองการไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทำใหคนนครนายกและพื้นท่ี
จังหวัดใกลเคียงมีโอกาสไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อนำมาใชในการพัฒนาทองถิ่นโดยมุงบริหารจัดการที่มี
คุณภาพตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การผานการประกันคุณภาพเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในเชิงวิชาการ คณาจารยที่มีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การมีศูนยเทคโนโลยีทางการวิจัยและพัฒนาทองถิ่นเปนจุดเนนย้ำ
ถึงเปาหมายที ่ตองการพัฒนาองคความรู ดานการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเทคนิคการหาองคความรู ใหมี
ความกาวหนา ทันสมัยและสามารถนำผลการวิจัยไปใชไดจริง ซึ่งถือวาเปนหัวใจของการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพทางวิชาการ 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ผานการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตาม
สภาพจริงจากคณะอนุกรรมการประเมินเพื ่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี มติ
คณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 13 /2560 วันจันทรที่ 25 กันยายน 2560 รับรองปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 (หลักสูตรหาป) ใหการรับรองตั้ งแตป
การศึกษา 2556 ถึงปการศึกษา 2559 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง นครนายก ผานมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดำเนินการตรวจประเมินการจัดการ 
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงผลการตรวจ
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ไดรับ
ผลการประเมินในระดับ “ผาน” ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2560 เปนตนไป โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ป 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2562 เมื ่อวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 13 ตัวบงชี้ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.67 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในองคประกอบท่ี 1 และคะแนนการประเมิน
ภาพรวมในองคประกอบท่ี 2 – 6 เทากับ 3.67 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับดี (2) ผลการประเมินองคประกอบท่ี 
2 – 6 จำแนกตามกระบวนการผลิตมีผลดังนี้ปจจัยนำเขา (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.47 คะแนน ผลประเมิน
อยูในระดับดี กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับดี ผลผลิต 
(Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับดีมาก (3) ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 
จำแนกตามองคประกอบมีผลดังนี้ องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน ผลประเมินอยู
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ในระดับดีมาก องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับดี องคประกอบท่ี 4 
อาจารย มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับดี องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอนการ
ประเมินผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับดี องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับปานกลาง 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจำปการศึกษา 
2562 ซ่ึงจะตรวจประเมินวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 18 ตัวชี้วัด จำแนกเปน เกณฑ อว. จำนวน 4 
ตัวชี้วัด เกณฑ สป.อว. จำนวน 7 ตัวชี้วัด เกณฑ มสด. จำนวน 7 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เกณฑ อว.     จำนวน  4  ตัวชี้วัด       คะแนนเฉ่ีย  3.75 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับดี 
เกณฑ สป.อว.  จำนวน  7  ตัวชี้วัด       คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
เกณฑ อว.-สป.อว. จำนวน 11 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 4.37 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับดี 
เกณฑ มสด.    จำนวน  7  ตวัชี้วัด     คะแนนเฉลี่ย 38.50 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ 2 ดาว 
ปจจุบัน ศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง นครนายก เปดการเรียนการสอน จำนวน 1 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรศึกษาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาจำนวน 176 คน 
บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 คน 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 11 คน 
บุคลากรสายบริการ จำนวน 5 คน 
โครงการ/กิจกรรมเดนของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการสำนักงาน 
2. โครงการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ ความรูดีบุคลิกภาพเดน เกงรอบดาน   
3. โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรดวย G-Model อยางมีประสิทธิภาพ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 
5. โครงการแนะนำหลักสูตรเพ่ือการศึกษาตอ ครูปฐมวัยนครนายก 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการเรียน 
7. โครงการรักษชุมชน คนไทยพวน  
8. โครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร โดยผานกิจกรรม

สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
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สวนท่ี 1 
บริบทองคกร 

 

1. บทนำ 
1.1  ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติโดยยอ  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ท่ีตั้ง : 
ข4 - 390 และ ข4 - 490 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
โทรศัพท 037 – 321590 ตอ 6405 โทรสาร 037 – 321591 
ประวัติความเปนมาโดยยอ : 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ตั้งอยูเลขที่ ข4 - 390 และ ข4 - 

490 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เปดการเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 7 
มิถุนายน 2541 โดยใชพ้ืนท่ีของโรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒนเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอน ปจจุบันได
ยายสถานที่จัดการเรียนการสอนมาใชสถานที่ของมหาวิทยาลัย ตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 ประกอบดวยพื้นท่ี 
จำนวน 3 แปลง เนื้อท่ี 9 ไร 5 งาน 13 ตารางวา สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 

1. อาคารการประถมศึกษา 
2. อาคารปฏิบัติการการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 
3. อาคารสำนักงานและท่ีพัก 
4. ศูนยสงเสริมสมรรถนะทางกาย 
5. หอพักนกัศึกษา 
มหาวิทยาลัยไดเชาอาคารท่ีพักอาศัยของเอกชนเพ่ือทำเปนหอพักใหกับนักศึกษา จำนวน 

63 หอง ตั้งอยูอาคารเลขท่ี 101/1 หมู 4 ซอยสุวรรณศร 16 ตำบลบานใหญ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
(ฝงตรงขามมหาวิทยาลัย) โดยมีอาจารยและเจาหนาที่ ทำหนาที่ดูแลนักศึกษาและมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย ไดแก ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 

หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบคือ คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก โดยไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งท่ี 4(38)/2562  เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2562 

ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการศึกษา 
พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา โดยมีการใหบริการตางๆ แกนักศึกษาในแบบ
เดียวกับที ่ตั ้งและดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยโดยตรงทั ้งการใหบริการสารสนเทศตางๆ การยืมคืน
ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือ คอมพิวเตอรสืบคนทางอินเทอรเน็ตรวมถึงการเขาถึงฐานขอมูลสารสนเทศ
ตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความรวมมือ หรือบอกรับเปนสมาชิก นักศึกษารวมท้ังบุคลากรสามารถเขา
ใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง นครนายก ไดตลอดเวลาและทุกท่ี 
และในบางบริการนักศึกษาก็สามารถใชงานไดโดยไมจำเปนตองมาท่ีหองวิทยบริการก็สามารถเขาใชงานได 
เชน การตอเวลา (Renew) ยืมคืนหนังสือผานระบบอินเทอรเนต็ การมีบริการเชนนี้จะชวยใหนกัศึกษาลด
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จุดออนตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งได มีบริการรถตูรับสงระหวางมหาวิทยาลัย
และหอพักวันละ 2 รอบเวลา 07.30 -16.00 น. มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษา มีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา มีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยจำนวน 6 นายเขาเวร 2 รอบ รอบเชา 7.00 - 19.00 น. รอบค่ำ 19.00 - 07.00 น. ดูแลบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษา มีระบบเซ็นเซอรจับความรอนและควันไฟ (Smoke and Heat 
Detect) และสัญญาณเตือน (Alarm) พรอมระบบไฟสำรองฉุกเฉิน หองควบคุมระบบไฟและเซ็นเซอร 
ระบบกลองวงจรปด ระบบสายดับเพลิงน้ำแรงดันสูงพรอมถังโฟมดับเพลิงทุกชั้น ชั้นละ 2 ถัง 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
ปรัชญา : 
เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน 
วิสัยทัศน :  
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่มีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตาม

ความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความเขมแข็งของทองถ่ิน และ
ไดรับการยอมรับระดับชาติ 

พันธกิจ : 
1. การผลติบัณฑิต    
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. จัดการศึกษาและฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินในสาขาท่ีมหาวิทยาลัย

มีความเชี่ยวชาญ 
2. จัดการศึกษาโดยเนนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน และเปน

ผูนำในสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) 
3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีท้ังความรู คุณธรรม และจริยธรรม 
4. สรางความรวมมือระหวางศูนยการศึกษา หนวยงานทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. เปนแหลงการเรียนรูของชุมชนได ท้ังในดานการฝกอบรมและบริการวิชาการ 
6. สนับสนุนงานทางดานธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังบุคลากร 
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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 2563 

ขอมูลสารสนเทศท่ีตองรายงานในระบบ 
CHE QA Online 

ขอมูลสารสนเทศรายงานเพ่ือการบริหารจัดการ 

2.1 ดานบุคลากร 
1) จำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 
 

2) จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานจริง 
    และลาศึกษาตอ จำแนกตามตำแหนงทาง 
    วิชาการ 
3) จำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 
    ตอ 

1) จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
    ปริญญาเอก จำนวน 2 ปริญญาโท จำนวน 14 คน 
     ปริญญาตรี จำนวน 5 คน ต่ำกวาปริญญาตร ี
     จำนวน 5 คน รวม 26 คน 
2) สายวิชาการท่ีปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน จำแนกเปน  
    รองศาสตราจารย จำนวน 1 คน ผูชวยศาสตราจารย 
    จำนวน 1 คน อาจารย จำนวน 8 คน 
3) จำนวนบคุลากรท่ีปฏิบัติงานจริง จำนวน 26 คน  
    ไมมีลาศึกษาตอ 

2.2  ดานหลักสูตร 
1) จำนวนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษา 1) จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2.3 ดานนักศึกษา 
1) จำนวนนักศึกษา จำแนกตามหลักสูตร 

 
 

2) จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตร 
 
 

3) จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time 
Equivalent Student : FTES) จำแนกตาม
หลักสูตร 

1) จำนวนนักศึกษาใหม หลักสูตรหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 
30 คน 

2) จำนวนผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตรหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 
58 คน 

3) จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent 
Student : FTES) หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย FTES 48.222/10 คน  
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ขอมูลสารสนเทศท่ีตองรายงานในระบบ 
CHE QA Online 

ขอมูลสารสนเทศรายงานเพ่ือการบริหารจัดการ 

2.4 ดานงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 

1) เงินสนับสนุนงานวจิัย/งานสรางสรรค/
นวัตกรรมจากภายในและภายนอก จำแนก
กลุมสาขาวิชา 

 
 

1) การเปรียบเทียบเงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน 
   และภายนอก จำแนกตามหลักสูตร คือ หลักสูตร 
   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
   เงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน        –     บาท 
   เงินสนับสนุนงานวจิัยภายนอก 524,500 บาท 

2.5 ดานพ้ืนท่ี และอาคารสถานท่ี (สามารถอางอิงจากระดับคณะ/มหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลสารสนเทศท่ีนำเขาในระบบ CHE QA Online จากระดับหลักสูตร 
1) การคงอยูของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
2) การมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

 
 
 

อัตราการคงอยูของนักศึกษาประจำปการศึกษา 2562 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
จำนวนบัณฑิตท่ีไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมนับ
รวมผูประกอบอาชีพอิสระ) บัณฑิตรุนจบปการศึกษา 
2558 วันท่ีสำรวจ 15 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนท้ังสิ้น 
58 คน 

ขอมูลสารสนเทศท่ีนำเขาในระบบ CHE QA Online จากระดับคณะ เพ่ือจัดทำเปนขอมูลระดับ
มหาวิทยาลัย 

1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจำปการศึกษา 2561 เมื ่อว ันที ่ 26 
กรกฎาคม 2562 หล ักส ูตรศ ึกษาศาสตรบ ัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ศูนย
การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก การดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน จานวน 14 ตัวบงชี้ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.58 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับดี โดยมี 
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ขอมูลสารสนเทศท่ีตองรายงานในระบบ 
CHE QA Online 

ขอมูลสารสนเทศรายงานเพ่ือการบริหารจัดการ 

ขอมูลสารสนเทศท่ีนำเขาในระบบ CHE QA Online จากระดับคณะ เพ่ือจัดทำเปนขอมูลระดับ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    ระดับศูนยการศึกษา ปการศึกษา 2561 

รายละเอียด ดังนี้ (1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ในองคประกอบที่ 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมใน
องคประกอบที่ 2 – 6 เทากับ 3.58 คะแนนผลประเมิน
อยูในระดับดี (2) ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 
จำแนกตามกระบวนการผลิตมีผลดังนี้ ปจจัยนำเขา 
(Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.27 คะแนนผลประเมินอยูใน
ระดับดี กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 
3.50 คะแนน ผลประเม ินอย ู  ในระด ับด ี  ผลผลิต 
(Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 คะแนนผลประเมินอยู
ในระดับดีมาก (3) ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 – 
6 จำแนกตามองคประกอบมีผลดังนี้ องคประกอบที่ 2 
บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 คะแนนผลประเมินอยูใน
ระดับดีมาก องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 
3.00 คะแนนผลประเม ินอย ู  ในระด ับปานกลาง 
องคประกอบที ่  4 อาจารย  ม ีคะแนนเฉล ี ่ย 3.59 
คะแนนผลประเมินอยู ในระดับดี องคประกอบที่ 5 
หลักสูตรการเร ียนการสอนการประเมินผู เร ียน มี
คะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนนผลผลประเมินอยูในระดับดี 
องคประกอบที่ 6 สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู มีคะแนน
เฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับปานกลาง 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง นครนายก ประจำป
การศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จานวน 
13 ตัวบงช ี ้  ม ีคะแนนเฉล ี ่ย 4.36 คะแนน ผลการ
ประเมินอยูในระดับดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) ผล
การประเม ินองค ประกอบท ี ่  2 – 6 จำแนกตาม
กระบวนการผลิต มีผลดังนี้ ปจจัยนำเขา (Input) มี
คะแนนเฉลี่ย 3.54 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับดี 
กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี ่ย 4.85 
คะแนน ผลประเม ินอย ู  ในระด ับด ีมาก ผลผลิต 
(Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 คะแนน ผลประเมินอยู
ในระดับดี (2) ผลการประเมิน จำแนกตามองคประกอบ 
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ขอมูลสารสนเทศท่ีตองรายงานในระบบ 
CHE QA Online 

ขอมูลสารสนเทศรายงานเพ่ือการบริหารจัดการ 

มีผลดังนี้ องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉล ี ่ ย  3.79 คะแนน ผลประเม ินอย ู  ในระด ับ ดี  
องคประกอบที ่  2 การว ิจ ัย ม ีคะแนนเฉล ี ่ย 4.66 
คะแนน ผลประเมินอยูในระดับดีมาก องคประกอบท่ี 
3 การบริการวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผล
ประเมินอยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 4 การทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน
ผลประเมินอยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผลประเมิน
อยูในระดับดีมาก 

 
2.1 ดานบุคลากร  

 

ตารางท่ี 1 จำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
                                หนวย : คน 

สาย ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกวาปริญญาตรี รวม 

สายวิชาการ 2 8 - - 10 

สายสนับสนุน - 6 5 - 11 

สายบริการ - - - 5 5 

รวม 2 14 5 5 26 
  

ตารางท่ี 2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จำแนกตามตำแหนงทาง 
           วิชาการ  

             หนวย : คน           

หลักสูตร ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
อาจารย รวม 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 1 1 8 10 

รวม - 1 1 8 10 
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ตารางท่ี 3 จำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

                                                                                                   หนวย : คน           

สาย ปฏิบัติการ ลาศึกษาตอ รวม 

สายวิชาการ 10 - 10 

สายสนับสนุน 11 - 11 

สายบริการ 5 - 5 

รวม 26 - 26 

 
2.2 ดานหลักสูตร  

ตารางท่ี 4 จำนวนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษา 
 หนวย : หลักสูตร 

ระดับ จำนวน 

1. ปริญญาตร ี 1 

2. ปริญญาโท - 

3. ปริญญาเอก - 

รวม 1 

                
ตารางท่ี 5 จำนวนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาและสาขาวิชา จำแนกตามหลักสูตร 

หนวย : หลักสูตร 

ช่ือหลักสูตร ช่ือยอปริญญา สาขาวิชา 

ระดับปรญิญาตรี 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- - - 

 

                                                                         

2.3 ดานนักศึกษา 
ตารางท่ี 6 จำนวนนักศึกษา จำแนกตามหลักสูตร 

 

หลักสูตร ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ปริญญาตรี 5 ป 

146 - - 146 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ปริญญาตรี 4 ป 

30 - - 30 

รวม 176 - - 176 
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ตารางท่ี 7 จำนวนนักศึกษาใหม จำแนกตามหลักสูตร 
                                                                                                                หนวย : คน 

หลักสูตร ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 30 - - 30 

รวม 30 - - 30 
                                                            

ตารางท่ี 8 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตร 
หนวย : คน 

หลักสูตร จำนวน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 58 
รวม 58 

 

ตารางท่ี 9 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) จำแนกตามหลักสูตร 

หนวย : หลักสูตร 

หลักสูตร FTES จำนวนอาจารยประจำ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 148.222 10 

รวม 
 

10 

                                                                             
2.4 ดานเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 

 

ตารางท่ี 10 เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม จากภายในและภายนอก 
    

 

 

หลักสูตร 
แหลงเงินทุนสนับสนับ รวม 

ภายใน ภายนอก  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 524,500 524,500 

 

2.5 ดานงบประมาณ 
 

ตารางท่ี 11 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2563 
                                                                                                   หนวย : บาท  

ประเภท จำนวนเงิน 

ขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 4,573,064 
งบประมาณแผนดนิ 30,000 
งบบริหารกายเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
จากกองพัฒนานักศึกษา 

21,700 

รวม 4,624,764 
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2.6 ดานพ้ืนท่ี และอาคารสถานท่ี 
  

ตารางท่ี 12 ขอมูลอาคารสถานท่ี 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ผังแสดงแผนท่ีและบริเวณของหนวยงาน 
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3. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินในปที่ผานมา 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

นครนายก ประจำปการศึกษา 2561 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต จุดท่ีควรพัฒนา 
1. มีแผนพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา 
2. วิเคราะหกระบวนการใหบริการ และขอมูลเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำขอเสนอในการลดขั้นตอน 

และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
3. ควรมีโครงการ /กิจกรรม ใหนักศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 
1. อบรมเชิงปฏบิัติการใหความรูดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรสำหรับนักศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีควรรู 
3. จัดทำการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย จุดท่ีควรพัฒนา 
1. เพิ่มประสบการณในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. ควรมีการรวบรวมหรือคัดสรรงานสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมประโยชนในการคุมครองสิทธิ์ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 
1. จัดโครงการเผยแพรองคความรูจากการวิจัยสูสาธารณะของอาจารยเพื่อตอยอดทางวิชาการ โดย

การเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาใหความรูดานการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และ
ผลงานสรางสรรคสูสาธารณะใหกับอาจารยและบุคลากรของศูนยฯ นครนายก 

2. อบรมใหความรูเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการขอจดสิทธิบัตร 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม จุดท่ีควรพัฒนา 
1. พัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการวิชาการและถายทอดความรูสูชุมชนทางสื่อตางๆ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 
1. ศูนยฯ นครนายก มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการสงเสริมใหเกิดกระบวนการ

ในการถายทอดความรูไปสูบุคลากรภายใน รวมทั้งผูเรียนดวย โดยจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
เผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ  

องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สนับสนุนใหนักศึกษาผลิตสื่อการเรียนที่สรางสรรคมีมาตรฐานอยางเปนระบบ เพื่อสามารถนำไป

จดสิทธิบัตรและเปนท่ียอมรับมากข้ึน 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 
1. อยูระหวางดำเนินการ 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จุดท่ีควรพัฒนา 
1. อาจารยยังขาดความเขาใจกระบวนการประเมินประกันคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการ

ดำเนินงานใหเปนไปตามระบบ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

1. สรางระบบและพัฒนางานดานประกันคุณภาพเพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพและตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของตนเองตอการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน
ของศูนยฯ ใหมากข้ึน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้ง ดังนี้  
 จุดเดน 
 1. มีอาคารที่มีความพรอมที่เอื้อตอการเรียนการสอนที่สอดคลองกับปรัชญาและอัตลักษณของ
ศูนยการศึกษา  
 2. กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพรอมนักศึกษาเปนไปตามอัตลักษณของโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ 
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 แนวทางเสริมจุดเดน 
 1. แนวทางการพัฒนากิจกรรมท่ีปลูกฝงเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรักในสถาบัน 

2. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนำมา 

ทดสอบวัดระดับความรูทางภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารท่ัวๆ ไป 
 โอกาสในการพัฒา 

ควรมีกิจกรรมเปดโลกอาชีพ โดยการนำอาชีพตางๆ มาสาธิต หรือนำเสนอใหนักศึกษาไดเรียนรู
จากประสบการณตรง 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน  
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X 100 

X 100 = 77.33 

สวนท่ี 2 
ผลการดำเนินงาน 

 
 

     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 
เกณฑการพิจารณาจำนวนบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา ไดงานทำในพ้ืนท่ีท่ี 

กำหนด ตามระดับผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ระดับ เกณฑประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 20 1 - 
2 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 40 2 - 
3 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 60 3 77.33 
4 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 80 4 - 
5 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 90 5 - 

 

จำนวนบัณฑิต (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) 
ท่ีสำเร็จการศึกษาไดงานทำในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาค 

จานวนบัณฑิตท้ังหมด 
 

ผลการดำเนินงาน  
บัณฑิตรุนจบปการศึกษา 2561 จำนวนท้ังสิ้น 75 คน จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจ 72 คน  

คิดเปนรอยละ 96.00 
        58     

   75 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 

1. จำนวนบัณฑิตท่ีไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา ในพ้ืนท่ีหรือ   

   ภูมิภาคในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยไดรับผิดชอบ (350 กม.)  

50 66.66 

2. จำนวนบัณฑิตท่ีไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา นอกพ้ืนท่ี 

    ตามตามเจตจำนงของผูเรียน/ผูปกครอง 

8 10.66 

3. จำนวนบัณฑิตท่ียังไมไดทำงาน 14 18.66 
 

หมายเหตุ บัณฑิตท่ียังไมไดทำงานเนื่องจากอยูระหวางการเตรียมตัวสอบบรรจุขาราชการครู และในชวง 
ท่ีสอบถามบณัฑิตอยูระหวางการเปลี่ยนงานใหม 

รายงานการประเมินตนเอง 

อว. SDU 1 

ช่ือตัวช้ีวัด : อัตราการไดงานทำในพ้ืนที่หรือภูมิภาค 
               ของบัณฑิต 

D 1.1 
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รายการหลักฐาน  
      D 1.1.1 รายงานภาวะการมีงานทำของนักศึกษารหัส 57 
 
การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ
เปาหมาย 

ระดับ  
 

รอยละ 70 รอยละ 77.33 3 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. อาจารยจิราภรณ       ยกอินทร 
2. นางสาวธารารัตน       วรรณรัตน 
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เกณฑประเมิน 

ระดับ เกณฑประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 มีการดำเนินการ 1 ขอ 1 1 
2 มีการดำเนินการ 2 ขอ 2 2 
3 มีการดำเนินการ 3 – 4 ขอ 3 3 
4 มีการดำเนินการ 5 ขอ 4 4 
5 มีการดำเนินการ 6 ขอ 5 5 

 
ขอ 1 จัดบริการใหคำปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ขอ 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา 
       และนอกเวลาแกนักศึกษา 
ขอ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
ขอ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมตากวา 3.51 
       จากคะแนนเต็ม 5 
ขอ 5 นำผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผล 
       การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ขอ 6 ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
 
 

ผลการดำเนินงาน  
ขอ 1 จัดบริการใหคำปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

       ผลการดำเนินงาน ขอ 1 ศูนยนครนายก   จัดบริการใหคำปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษา
ในศูนยนครนายก มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การใหคำปรึกษาทางวิชาการ ทางศูนยมีการจัดโดยมีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงคือคำสั่งแตงตั้งให
คำปรึกษาทางวิชาการ ประจำอยูที่อาคาร 5 หอง 511 เพื่อดูเรื่องงานวิชาการ การรับคำรอง การใหคำปรึกษา
ตางๆ  ท่ีจะเปนเก่ียวกับการเรียนการสอน 

2. การใหคำปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษา  มีคำสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหนักศึกษา
ทุกชั้นป โดยใหอาจารยประจำหลักสูตร  และอาจารยประจำศูนยไดทำหนาท่ีในการเปนอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาทุกคน  
โดยในปการศึกษา 2562  ไดจัดทำคำสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา  มีการจัดทำคูมือท่ีปรึกษาเพ่ือเปนแนวทาง  รวมท้ังเม่ือ
นักศึกษาจบการศึกษา ศูนยฯ มีการจัดโครงการอบรมความรูท่ีจำเปนเพ่ิมเติมใหนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ศูนยฯ 
ไดมีเจาหนาที่บริการการศึกษา ทำหนาที่จัดหาขอมูลดานแหลงงาน จัดหาขอมูลดานแหลงทุนการศึกษาแกนักศึกษา 
ประสานงานกับฝายวิชาการ ฝายบริการการศึกษา ผูปกครองนักศึกษาตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.6 สป.อว. SDU 1 

ช่ือตัวช้ีวัด : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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เพื่อสงเสริมสนับสนุนการศึกษา และการดำรงชีวิตของนักศึกษา รวมทั้งวางแผนการแนะแนวการศึกษา พัฒนางาน
สวัสดิการนักศึกษารวมวางแผนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษากับฝายกิจการนักศึกษา ควบคุมดูแล และ
ประสานงานใหดำเนินกิจกรรมนักศึกษาอยูในกรอบระเบียบของมหาวิทยาลัย และศูนยนครนายก 

ขอ 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน ขอ 2 ศูนยนครนายก มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา มีการแจงกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร โดยอาจารยท่ี
ปรึกษาแจง ขอมูล ขาวสารตางๆ  ใหแกนักศึกษาในชั่วโมง homeroom แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลา
แกนักศึกษา หรือบางเรื่องยังไมสะดวกแจงผานไลนกลุมแตละหองเรียน หรือนักศึกษาคนใดมีขอมูลอะไรก็
สามารถสอบถามอาจารยที่ปรึกษาไดตลอดเวลา เพื่อใหนักศึกษาและที่ปรึกษาไดพบปะกันตลอดปการศึกษา
อยางตอเนื่อง  และมีการบันทึก ขอมูลการใหคำปรึกษา มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา เชน แผนการเรียน ทุนการศึกษา ขาวกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชา และขาวสารอ่ืนๆ โดยมีชองทางให
คำปรึกษา ประกอบดวย Facebook  Line ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดตอไดทางโทรศัพท ศูนยฯ มีระบบบริการ
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาผานเจาหนาที่บริการการศึกษา ซึ่งประจำอยูที่อาคารเรียน อาคาร
ปฏิบัติการปฐมศึกษา ทำหนาที่ใหขอมูลดานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส 
(75 ชม.) ทุนการศึกษาจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสวัสดิการตางๆ ที่นักศึกษาไดรับ เชน 
ประกันอุบัติ สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 นอกจากนี้ยังมีชองทางการติดตอผาน facebook ศูนยฯ เว็บไซตศูนยฯ 
www.nakhonnayok.dusit.ac.th เว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ www.dusit.ac.th บอรดประชาสัมพันธ และ ทาง
Line กลุมประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสำหรับนักศึกษา ตลอดจนมีการจัดสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษาสงไปท่ีเจาหนาที่งานกิจการนักศึกษาและอาจารยที่เกี่ยวของ โดยแจงเวียนทางระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (E-0ffice) เพ่ือขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธแจงใหนักศึกษาไดรับทราบ 

ขอ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
ผลการดำเนินงาน ขอ 3 ศูนยนครนายก มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ

การศึกษาแกนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมตลอดปการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาป 5 ซ่ึงเปนกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตรสูความเปนครูมืออาชีพ กิจกรรมการขอใบประกอบวิชาชพีครู และ
การเปนครูท่ีดี 

ขอ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมตากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน ขอ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ำ
กวา 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 ในการดำเนินโครงการ ศูนยฯ นครนายก ไดมีการสำรวจและสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจในทุกกิจกรรม พบวา 

1. การใหคำปรึกษาทางวิชาการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ในภาพรวมทุกดาน พบวา นักศึกษา
ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 เมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา นักศึกษาผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมากที่สุดทุกดาน โดยดานที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ไดแก ดานการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 รองลงมาคือ ดานสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 และดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
ไดแก ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49  
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2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา และนอก 
เวลาแกนักศึกษา ศูนย นครนายก มีการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหคำปรึกษาของอาจารยท่ี
ปรึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำแนกตามชั้นป  พบวา
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก จำแนกตามชั้นป  โดยรวมอยูในระดับพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 
เมื่อพิจารณาเปนชั้นป พบวาชั้นปที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก  ชั้นปท่ี5 ตอนเรียน NA มีคาเฉลี่ย 4.42 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 รองลงมาไดแก ชั้นปท่ี 5 ตอนเรียน NB  มีคาเฉลี่ย 4.38 และชั้นปที่มีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด ไดแก ชั้นปท่ี 1 มีคาเฉลี่ย 3.00  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมการขอใบประกอบวิชาชีพครู และการเปนครูท่ีดี  ศูนยฯ  
นครนายก ไดมีการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมฯ ไดผลการประเมินดังนี้ 
ระดับความพึงพอของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมการขอใบประกอบวิชาชีพครู และการเปนครูที่ดี  ในภาพรวม
ทุกดาน นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับพอใจมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 
เม่ือแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม  มีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมากท่ีสุดทุก
ดาน โดยขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก ดานกิจกรรม/เนื้อหาวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 รองลงมาคือ 
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44  และ ดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก 
ดานคณะทำงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41   

ขอ 5 นำผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน ขอ 5 จากการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล 
ศูนยฯ จึงนำผลการประเมินคุณภาพ เขาท่ีประชุมหลักสูตร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสนองตอบความตองการของ
นักศึกษา โดยคณะอาจารยและวิชาการของศูนยฯ พิจารณาใหมีการปรับเพิ่มกิจกรรมในดานการใหขอมูลของ
หนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา และการจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา เม่ือครั้งท่ีกิจกรรมการขอใบประกอบ
วิชาชีพครู และการเปนครูที ่ดี เชน ใหมีการสำรวจความตองการของนักศึกษากอนมีการจัดกิจกรรม วา
นอกเหนือจากทางศูนยจัดกิจกรรมหัวขอดังกลาว นักศึกษาตองการอยากใหทางศูนยจัดกิจกรรมสงเสริมความรู
และการประกอบอาชีพในอนาคตเรื่องอะไรบาง และนำแบบสำรวจนั้นมาเก็บเปนขอมูลพิจารณาจัดกิจกรรม
ดังกลาวใหกับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป 

ขอ 6 ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
ผลการดำเนินงาน ขอ 6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา ศูนยฯ 

นครนายก มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาอยาง ตอเนื่องโดยผานทาง เว็บไซต เชน  
เว็บไซตศูนยฯ นอกจากนั้นในสวนของศิษยเกา ไดมีการประชาสัมพันธแจงใหศิษยเกา ไดทราบขอมูลขาวสาร
ตางๆ ของศูนยฯ ผานทางสื่อออนไลน facebook  line กลุมศิษยเกา โดยไดมีการประชาสัมพันธและเชิญชวน
ศิษยเกา ผานทางจดหมายเชิญไปยังโรงเรียนตนสังกัดที่ศิษยเกาปฏิบัติงานอยู และประชาสัมพันธเว็บไซต
มหาวิทยาลัย  

 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ระบบ SDU QA ประจำปการศึกษา 2562 ศูนยฯ นครนายก    24 

รายการหลักฐาน  
D 1.6.1 คูมือและกระบวนการการใหบริการงานวิชาการและงานทะเบียนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

นครนายก/คำสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา/คูมืออาจารยท่ีปรึกษา/ตารางชั่วโมง Homeroom/รายงานผลความ
พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการนักศึกษา/รายงานผลความพึงพอใจตอการใหคำปรึกษาของอาจารยท่ี
ปรึกษา/Line/Facebook 

D 1.6.2 เว็บไซตศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก /เว็บไซตมหาวิทยาลัย /บอรดประชาสัมพันธ/ตาราง
ชั่วโมง Homeroom/รายงานผลความพึงพอใจตอการใหคำปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 

D 1.6.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมการขอใบประกอบวิชาชีพครู และการเปนครูท่ีดี  
D 1.6.4 รายงานการประชุมหลักสูตร 
D 1.6.5 เว็บไซตศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก/LINE กลุมนักศึกษา facebook คือ เพจสมาคมศิษย

เกามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนครนายก 
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
6 ขอ  6 ขอ 

 
6 ขอ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. นางธมลวรรณ           เปรมศรี 
2. นางสาวธารารัตน       วรรณรัตน 
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     ระสงค 

เกณฑประเมิน 

ระดับ เกณฑประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 มีการดำเนินการ 1 ขอ 1 1 
2 มีการดำเนินการ 2 ขอ 2 2 
3 มีการดำเนินการ 3 – 4 ขอ 3 3 
4 มีการดำเนินการ 5 ขอ 4 4 
5 มีการดำเนินการ 6 ขอ 5 5 

 
ขอ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยใหนักศึกษา มีสวนรวม 
        ในการ จัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
ขอ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดำเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ ใหครบถวน  

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกำหนดโดยสถาบัน  
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม  
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

ขอ 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
ขอ 4 ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนำผล 
        การ ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งตอไป  
ขอ 5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ขอ 6 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
 
 

ผลการดำเนินงาน  
ขอ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยใหนักศึกษา มีสวนรวม 

ในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน ขอ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายก มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน

กิจการนักศึกษาและจัดทำแผน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดวัตถุประสงคของแผนกิจกรรม และประชุมรวมกับคณะกรรมการ
นักศึกษาหรือตัวแทนนักศึกษา  เพื่อกำหนดแนวทางในการทำแผนที่จะพัฒนานักศึกษาใหไดรับการพัฒนา
สติปญญา สังคมอารมณ รางกาย และคุณธรรม จริยธรรม  โดยมุงเนนการมีสวนรวมของนักศึกษาในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

รายงานการประเมินตนเอง 

สป.อว. SDU 1 

ช่ือตัวช้ีวัด : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

D 1.7 
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ขอ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดำเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ ใหครบถวน  
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกำหนดโดยสถาบัน  
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม  
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน ขอ 2 ศูนยฯ นครนายก มีการจัดกิจกรรมที่ สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปการศึกษา 2562 ดังนี้ 
   

โครงการ คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึง

ประสงค 

สงเสริม
สุขภาพ 

บำเพ็ญ
ประโยชน 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. โครงการกาวแรกสู มสด ปการศึกษา 2562      

2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร 
   นักศึกษาประจำป 2562 

 
  

 
 

3. โครงการสานสัมพันธพ่ีกับนองปการศึกษา  
   2562 

  
   

4. โครงการพิธีไหวครู ประจำป 2562      

5. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงลาว 
   เวียงคีรีวัน ประจำป 2562 

 
   

 

6. โครงการจิตอาสาปนน้ำใจแตมสีเติมฝน 
    เพ่ือนอง ปการศึกษา 2562 

 
 

 
  

7. โครงการทำบุญตักบาตรสงทายปเกา 
   ตอนรับปใหม 

 
  

 
 

8. โครงการอบรมประกันคุณภาพทาง 
   การศึกษาท่ีนักศึกษาควรรู 

 
    

 
ขอ 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
ผลการดำเนินงาน ขอ 3 ศูนยฯ นครนายก มีการใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพกับนักศึกษาใน

โครงการอบรมประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีนักศึกษาควรรู โดยอาจารยจิราภรณ ยกอินทร ประธานหลักสูตร
ศึกษาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนผู ใหความรู ในการอบรมผานทาง Microsoft Teams 
นักศึกษาที่เขารวมโครงการจะไดรับความรูทางดานประกันคุณภาพ อาทิเชน ความสำคัญของการประกัน
คุณภาพภายใน และประกันคุณภาพภายนอก  ประโยชนที่ไดรับของการประกันคุณภาพ และมีการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดอบรม อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.98 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.37 พิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดไดแก ดานวัตถุประสงค มีคาคะแนน
เฉลี่ย 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.42  และขอมีความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก ดานความพึงพอใจ มีคา
คะแนนเฉลี่ย 2.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.23 และมีการสงเสริมใหนักศึกษามีบทบาทในการประกันคุณภาพ
โดยการใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพทางดานกิจกรรม 
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ขอ 4 ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนำผล 
การ ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งตอไป 

ผลการดำเนินงาน ขอ 4 ศูนยฯ นครนายก ไดดำเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาและรายงาน
ผลการดำเนินโครงการตอที่ประชุม เพื่อรวมกันพิจารณาความสำเร็จของวัตถุประสงค และนำผลกระทบในการ
ดำเนินโครงการ มาปรับปรุงในการดำเนินโครงการในครั้งตอไปโดยมีการกำหนดโครงการที่ดำเนินการในป
การศึกษา 2562 ไว 10 โครงการ แตไดดำเนินการ 8 โครงการและไดบรรลุตามวัตถุประสงคท้ัง 8 โครงการ ดังนี้ 

 
ลำดับท่ี โครงการ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค ปญหาในการ

ดำเนินงาน/
ขอเสนอแนะในการ

จัดกิจกรรมคร้ัง
ตอไป 

ผลการ
ประเมิน

วัตถุประสงค 
บรรล ุ ไม

บรรล ุ
1 โครงการกาวแรกสู   มสด ป

การศึกษา 2562 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- Creative Use of English 
  For Early  Childhood 
  Teachers 
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับ 
  ครู 
- กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพครู  
  ปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 
- กิจกรรมอบรมเทคโนโลย ี 
  สำหรับนักศึกษา  
 

1. นักศึกษามีความพรอมทาง 
   การศึกษาท่ีจะเปดภาคเรียน 1/ 
   2562 มีความเขาใจในการปฏิบัติ 
   ตนและสรางทัศนคติท่ีดตีอ 
   มหาวิทยาลัยและสามารถ 
   ปรับตัวในการอยูรวมกันในสังคม 
   ของสวนดสุิตและบรรยากาศใน 
    มหาวิทยาลยั 
2. นักศึกษาสามารถใชความรู 
   พ้ืนฐานภาษาอังกฤษในการ 
    จัดการแสดงละครเวที 
    ภาษาอังกฤษใหกับเด็กนักเรียน 
    ในระดับอนุบาลโรงเรียนสาธิต 
    ละอออุทิศ 
3. นักศึกษาไดรับการปลูกฝง 
    คุณธรรม จริยธรรม จรรยา  
    บรรณในวิชาชีพ และการมจีิต 
    สาธารณะ ซึ่งนักศึกษาสามารถ 
    ปฏิบัติตามหลักธรรมพ้ืนฐาน 
    ของศาสนาท่ีนับถือได 
 4. นักศึกษาไดรับการเสริมสราง 
     บุคลิกภาพท่ีดี มีความเปนคร ุ
     ปฐมวัย ซึ่งดูไดจากบุคลิกภาพ 
     ของนักศึกษาตอนมาเรียน 
5. นักศึกษาสามารถใชความรู 
    พ้ืนฐานดานเทคโนโลย ี
    สารสนเทศในการสื่อสารในการ 
    สืบคน และการเรยีนรูดวยตนเอง 

- เวลาในการจัด 
  กิจกรรมปฏิบัต ิ
  ธรรมนานเกิน 
- กิจกรรมปฏิบัต ิ
  ธรรมอยากใหม ี
  กิจกรรมท่ี 
  หลากหลาย 
- ควรปรับปรุงเรื่อง 
   เครื่องเสียง  
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2 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาประจำป 2562 
- กิจกรรมประชาสัมพันธการ 
  รับสมัคร สโมสรนักศึกษา 
- กิจกรรมรับสมัครสโมสร 
  นักศึกษา 
- กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้ง 
  สโมสรนักศึกษา 
- กิจกรรมเลอืกตั้งสโมสร 
  นักศึกษา 

นักศึกษาไดออกมาใชสิทธิของ
ตนเองในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งตัวแทนนักศึกษา เพ่ือเปน
ตัวแทนในการดำเนินงานดาน
กิจการนักศึกษาและงานอ่ืน เต็ม
จำนวนท่ีระบุไว 

ระยะเวลาในการ
เตรียมกิจกรรมมี
ชวงเวลาท่ีจำกัดทำ
ใหมีเวลาในการ
ประชาสมัพันธและ
การ หาเสียงของ
นักศึกษานอย    

  

3 โครงการสานสัมพันธพี่กับนอง
ปการศึกษา 2562 
- กิจกรรมกลุมสัมพันธพานอง 
   ลุยสวน 
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
- กิจกรรมพ่ีพบนอง 
- กิจกรรมพิธีบายศรีสูขวัญ 
- กิจกรรมประเพณีว่ิงข้ึนเข่ือน 
  ขุนดานปราการชล 
- กิจกรรมรับพ่ีกลับบาน 
 

1. นักศึกษาไดแสดงออกของการ 
    เปนผูนำและผูตามท่ีดี มีความ 
   อดทนอดกลั้นแกปญหาเฉพาะ 
   หนาได ซึ่งดูไดจาการทำกิจกรรม 
   กลุมสัมพันธพานองลุยสวน ซึ่ง 
   นักศึกษาไดมีการแบงหนาท่ีของ 
   ตนเอง มีการรับฟงความคิดเห็น 
   ของคนในกลุม มีความเสียสละ  
   แบงปนใหกับเพ่ือนในกลุม 
2. สรางความประทับใจและ 
   ความสัมพันธอันดีระหวางพ่ีกับ 
   นองโดยผานกิจกรรมพ่ีพบนอง 
    กิจกรรมพิธีบายศรีและกิจกรรม 
   รับพ่ีกลับบาน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ี 
   ไดเห็นความอบอุนท่ีนองมีใหพ่ี 
   และพ่ีมีใหนองไวอยางเห็นไดชัด 
3. นักศึกษาไดมีสวนสืบทอด 
   ประเพณีว่ิงข้ึนเข่ือนของศูนยฯ 
   นครนายกและเปนการทดสอบ 
   รางกายของนักศึกษา และสราง 
   ความสามัคคีระหวางพ่ีกับนอง 

1. กิจกรรมท่ีจัดนอก 
   สถานท่ีควรแบง 
   เวลาในการเดินทาง 
2. การตอนรับศิษย 
   เกาท่ีมารวมงานยัง 
   ไมดีพอควร 
   ตรวจสอบจำนวน 
   ยอดท่ีลงทะเบียน 
   ใหดี 

  

4 โครงการพิธีไหวครูประจำป 
2562 
- กิจกรรมการแสดงของ  
  นักศึกษา 
- กิจกรรมพิธีไหวครู 
- กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร   
  ใหกับนักศึกษา 
 - นักศึกษามีผลการเรียนดี 
 - นักศึกษามีผลการเรียนดี     
   กิจกรรมเดน 

น ั ก ศ ึ กษา ให  ค ว ามส ำค ั ญ กั บ
โครงการโดยมีนักศึกษาเขารวม
โครงการครบตามท ี ่ ร ะบ ุ และ
นักศึกษาไดแสดงความเคารพนอบ
นอมและความกตัญูกตเวทิตาตอ
ครู-อาจารยสรางความสัมพันธอันดี
งามระหวางลูกศิษยและอาจารย 

อุปกรณเครื่องเสยีง
ในการดำเนิน
โครงการเกิดปญหา
ควรตรวจสอบความ
พรอมกอนวันดำเนิน
โครงการ 
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5 โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทงลาวเวียงคีรีวัน ประจำป 
2562 
- กิจกรรมประดิษฐกระทง 
- กิจกรรม เดินชิม เดินชอป    
  เท่ียวเพลิน สินคา ชุมชนวิถี 
   ถ่ิน ไทยเวียง 
- กิจกรรม การแสดงดนตรี  
  พ้ืนบานและการแสดงรำวง 
  ของนักศกึษา 
- กิจกรรม ลอยกระทงและ 
  กระทงสาย 

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมสีวน
รวมในการสบืสานวัฒนธรรมของ
ไทยและวัฒนธรรมของชุมชนโดย
การทำกิจกรรมรวมกับชุมชน สราง
ความสัมพันธอันดรีะหวาง
มหาวิทยาลยักับชุมชุนคีรีวัน ซึ่งดู
ไดจากการเขารวมโครงการของ
ชาวบานในชุมชนคีรีวัน 

สถานท่ีการดำเนิน
โครงการไมสะดวก มี
ชาวบานท่ีดื่มสุรามา 
ควรตรวจสอบ
สถานท่ีใหละเอียด 
และเพ่ิมเจาหนาท่ีใน
การดูแลความ
ปลอดภัยเพ่ิม  

  

6 โครงการจติอาสาปนน้ำใจแตม
สีเตมิฝนเพ่ือนอง ป การศึกษา 
2562 
- กิจกรรมพัฒนาสนามเด็กเลน 
- กิจกรรมนันทนาการ 
 

น ักศ ึกษาไดนำความร ู ท ี ่ม ีมาทำ
ประโยชน สามารถแกไขปญหาท่ี
เก ิดข ึ ้นในระหวางทำกิจกรรมมี
ความเส ียสละเวลาจนซอมแซม
เครื่องเลนในโรงเรียนใหกลับมาใช
งานไดตามปกติ 

ร ะ ยะ เ วลา ในการ
ดำเนินโครงการนอย
ทำใหการซอมแซมไม
แลวเสร็จควรขยาย
ร ะยะ เ วลา ในการ
ดำเนินโครงการ 

  

7 โครงการทำบุญตักบาตรสง
ทายปเกาตอนรับปใหม 
- สักการะบูชาศาลหลวงปูชัย 
  มงคล 
- ทำบุญตักบาตรอาหารแหง 
  ทำบุญเลี้ยงพระเชา 
- สวดมนตตอนเย็น 

บุคลากรและนักศึกษาไดร วมกัน
ทำบุญตอนรับปใหมเพื ่อเปนสิริ
ม งคลและอน ุ ร ั กษ  และร ั กษา
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย 

การดำเนินโครงการ
เป นช  วงน ักศึ กษา
ส  วน ใหญ ป  ดภาค
เรียนควรขยับวันรอ
น ักศ ึกษากล ับจาก
วันหยุดกอน 

  

8 โครงการอบรมประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาท่ีนักศึกษาควรรู 
 

นักศึกษาไดเขาใจถึงความสำคัญ 
ความหมาย และรูปแบบของการ
ประก ันค ุณภาพทางการศ ึกษา
พิจารณาจากการตอบขอคำถาม
ของนักศึกษาที่สามารถตอบคำถาม
กับวิทยากรได 

ควรจัดท่ี
มหาวิทยาลยัมากกวา
จัดผานระบบ
ออนไลน 

  

 
ขอ 5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ผลการดำเนินงาน ขอ 5 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา ไดดำเนินการจัดโครงการในป

การศึกษา 2562 ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และตรวจสอบการประเมินความสำเร็จของโครงการตาม
วัตถุประสงค พบวาโครงการท่ีไดดำเนินการใหกับนักศึกษาไดบรรลุตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีได
ระบุไววาแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 และบรรลุความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคในการจัดโครงการ/ กิจกรรม  โดยมีโครงการท่ีบรรลุ 8 โครงการ และโครงการท่ีไมไดดำเนินการจัด 
2 โครงการ เนื่องจากผลกระทบโรค ระบาด COVID – 19  ทางศูนยๆนครนายก จึงไมสามารถดำเนินการจัด
โครงการครบตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได     
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ขอ 6 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
ผลการดำเนินงาน ขอ 6 ศูนยฯ นครนายก มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจการพัฒนานักศึกษา

ปการศึกษา 2563 เพื่อที่จะพัฒนาโครงการ/กิจกรรมปการศึกษา 2563 โดยการนำขอเสนอแนะการดำเนิน
กิจกรรมปการศึกษา 2562 มาปรับปรุงแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมปการศึกษา 2563 เพ่ือเตรียม
ประชุมรวมกับตัวแทนนักศึกษา 
รายการหลักฐาน  

ขอ 1 
D 1.7.1.1 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝายกิจการนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 
D 1.7.1.2 รายงานการประชุมรวมกับตัวแทนนักศึกษา 
D 1.7.1.3 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2562  
ขอ 2 
D 1.7.2.1 โครงการกาวแรกสู มสด ปการศึกษา 2562 
D 1.7.2.2 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำป 2562 
D 1.7.2.3 โครงการสานสัมพันธพ่ีกับนองปการศึกษา 2562 
D 1.7.2.4 โครงการพิธีไหวครูประจำป 2562 
D 1.7.2.5 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงลาวเวียงคีรีวัน ประจำป 2562 
D 1.7.2.6 โครงการจิตอาสาปนน้ำใจแตมสีเติมฝนเพ่ือนอง ป การศึกษา 2562 
D 1.7.2.7 โครงการทำบุญตักบาตรสงทายปเกาตอนรับปใหม 
D 1.7.2.8 โครงการอบรมประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีนักศึกษาควรรู 
ขอ 3 
D 1.7.3.1 โครงการอบรมประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีนักศึกษาควรรู 
ขอ 4  
D 1.7.4.1 รายงานประชุม 
ขอ 5  
D 1.7.5.1 รายงานประชุม 
ขอ 6              
D 1.7.6.1 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝายกิจการนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 
D 1.7.6.2 รางแผนกิจกรรมนักศึกษาประจำป การศึกษา 2563 

การประเมินตนเอง 
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
6 ขอ 5 ขอ 

 
6 ขอ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. นายจักรพันธ             อบอวล 
2. นางสาวบุษยมาศ        จิตตสุนทร 
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 
 

ขอ 
 

เกณฑการประเมิน/การใหคะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 พ้ืนท่ีสรางสรรรคสนับสนุนการเรียนรูท่ีสงเสริมความคิด

สรางสรรค (activity space/co - working space) ใน
มหาวิทยาลัยท่ีคณะ/โรงเรียน/หนวยงานใชเปนพ้ืนท่ีจัดการ
เรียนรู 

1 1 

2 ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขอใช/ใชพ้ืนท่ี
สรางสรรค  

1 1 

3 ลักษณะของพ้ืนท่ีสะทอนถึงนวัตกรรม/ความคิดสรางสรรค 
บงบอกจุดเนน/สไตลของมหาวิทยาลัย 

1 1 

4 การใชพ้ืนท่ีสรางสรรค (รวมถึงอาคาร โรงงาน ครุภัณฑ เปนตน) 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมนอกหองเรียน 

1 1 

5 บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกใชพ้ืนท่ีสรางสรรคจัดกิจกรรม
สรางสรรค พัฒนางาน มากกวา 5 ครั้งตอเดือน 

1 1 

6 จำนวนผลงานท่ีเกิดจากการใชพ้ืนท่ีสรางสรรค 1-10 ผลงาน 
มากกวา 10 ผลงาน + 1 คะแนน 

1 1 

7 ความพึงพอใจของผูใชพ้ืนท่ี ไมนอยกวารอยละ 80 1 1 
 

 
ผลการดำเนินงาน 

ขอ 1 พ้ืนท่ีสรางสรรรคสนับสนุนการเรียนรูท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค (activity space/co - working 
space) ในมหาวิทยาลัยท่ีคณะ/โรงเรียน/หนวยงานใชเปนพ้ืนท่ีจัดการเรียนรู 

ผลการดำเนินงาน ขอ 1 พื้นที่สรางสรรรคสนับสนุนการเรียนรูที่สงเสริมความคิดสรางสรรค (activity 
space/co - working space) ในมหาวิทยาลัยเปนสถานที่ที่ใชจัดกิจกรรมรวมกันใหกับนักศึกษา คณาจารย 
บุคลากรภายในหนวยงาน ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สนับสนุนการสรางงาน และสนับสนุนความคิดสรางสรรค สนับสนุนการศึกษานอกหองเรียน ทำใหเกิดการ
เรียนรูสิ่งใหมๆ นอกหองเรียน ไดประสบการณใหมจากการใชพ้ืนท่ีท่ีจัดไว ดังนี้ 

1.1 พ้ืนท่ี สำนักวิทยบริการ และ Activity Space 
1.2 พ้ืนท่ี SDU Library 
1.3 พ้ืนท่ี ใหบริการสวนกลาง หอพักนักศึกษา 
1.4 พ้ืนท่ีศูนยเสริมประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.11 มสด. SDU 1 

ช่ือตัวช้ีวัด : สรางสรรคพ้ืนที่การเรียนรู /สังคมแหง 
               การเรียนรู 
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ขอ 2 ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขอใช/ใชพ้ืนท่ีสรางสรรค 
ผลการดำเนินงาน ขอ 2 พื้นที่ภายใน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการเรียนรูที่เปนหองสมุดที่มีหนังสือเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เปดสอนที่ศูนย และหอง
Online Learning room ในการสอนผานสื่อจากผูสอน หรือจัดประชุมจากสวนกลางมายังศูนยการศึกษา มี 
Wifi ไวอำนวยความสะดวกใหนักศึกษาและบุคลากร  การใชพื้นที่สรางสรรคจัดกิจกรรมตางๆ มีการเขียนขอใช
หองหรือพ้ืนท่ีนั้น กรณีหนวยงานภายนอกมีการทำหนังสือขอใชเปนลายลักษณอักษรระบุการจัดกิจกรรม วันเวลาท่ี
ชัดเจนใหกับผูขอใชงาน 

ขอ 3 ลักษณะของพ้ืนท่ีสะทอนถึงนวัตกรรม/ความคิดสรางสรรค บงบอกจุดเนน/สไตลของมหาวิทยาลัย 
ผลการดำเนินงาน ขอ 3 ลักษณะของพื้นที่สะทอนถึงนวัตกรรมในศนูยการศึกษานครนายก มีรานกาแฟ 

Coffee Shop ซึ่งเปนพื้นที่ที ่สามารถสืบคนขอมูล ขาวสาร จากสื่อออนไลนได โดยเขารหัส WiFi ทางราน
กำหนดที่เขามาใชบริการ หองปฏิบัติการสื่อการสอนของนักศึกษาที่ออกฝกสอนตามโรงเรียนตางๆ ที่จัดทำสื่อ
การสอนประกอบการฝกสอนซึ่งเนนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยดานการศึกษาปฐมวัยที่ศูนยการศึกษานอก
ท่ีตั้ง นครนายก เปดหลักสูตรการสอนสาขาการศึกษาปฐมวัย มีอาคารและพ้ืนท่ีท่ีสะทอนถึงนวัตกรรม/ความคิด
สรางสรรค บงบอกจุดเนน/สไตลของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงถึงจุดเนนของมหาวิทยาลัย ในอัตลักษณดาน
การศึกษาปฐมวัย ศูนยเสริมประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีบอกจุดเนน
และสไตลของมหาวิทยาลัยตรงตามสาขาอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผสมผสานกับการใหบริการทางดานการ
สืบคนขอมูลของสำนักวิทยบริการเพื่อการเรียนรูและสืบคนขอมูลผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต พ้ืนที่สำหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูควบคูกับการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 4 การใชพ้ืนท่ีสรางสรรคเพ่ือการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมนอกหองเรียน 
ผลการดำเนินงาน ขอ 4 การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกมุงเนนดานวิชาการ

เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กเล็กที่จะเสริมสรางพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใหกับ
ผูดูแลเด็กเล็ก และครูปฐมวัย ที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีศูนยเด็กเล็ก ( ศพด.) โดยมีมหาวิทยาลัย
เปนสถานที่จัดอบรมใหหนวยงานตางๆ ที่มาใชพื้นที่สำหรับการใหบริการบุคคล/องคกรภายนอก จำนวน 35 
ครั้ง เชน การประชุมสวนงาน การประชุม Conference การสัมมนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน 

ขอ 5 บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกใชพ้ืนท่ีสรางสรรคจัดกิจกรรมสรางสรรค พัฒนางาน มากกวา 5 ครั้ง
ตอเดือน  

ผลการดำเนินงาน ขอ 5 ในปการศึกษา 2562 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการใชงานพื้นท่ี
สรางสรรคจัดกิจกรรมสรางสรรคและพัฒนางานโดยบุคคลภายในและบุคคลภายนอก เฉลี่ย 10 ครั้งตอเดือน 
จำแนกเปน การขอใชพ้ืนท่ีสำหรับบุคคลภายใน (คณาจารย/นักศึกษา/นักเรียน/บคุลากรอ่ืน) จำนวน 87 ครั้ง 
(รวมตลอดปการศึกษา) การขอใชพ้ืนท่ีสำหรับบุคคล/องคกรภายนอก จำนวน 65 ครั้ง (รวมตลอดปการศึกษา) 

ขอ 6  จำนวนผลงานท่ีเกิดจากการใชพ้ืนท่ีสรางสรรค 1-10 ผลงานมากกวา 10 ผลงาน + 1 คะแนน 
ผลการดำเนินงาน ขอ 6 ในปการศึกษา 2562 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีผลงานท่ีเกิดจาก

การใชพ้ืนท่ีสรางสรรค จำนวน 2 ผลงาน 
ขอ 7 ความพึงพอใจของผูใชพ้ืนท่ี ไมนอยกวารอยละ 80 
ผลการดำเนินงาน ขอ 7 ความพึงพอใจของผูใชพื้นที่สรางสรรรคสนับสนุนการเรียนรูที่สงเสริมความคิด

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก รอยละ 81.45 
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รายการหลักฐาน 
D 1.11.1 ภาพหองการเรียนรู 524  (activity space/co - working space) 
D 1.11.2 เอกสารขอใชหองประชุม /ภาพหองประชุมออนไลน  
D 1.11.3 ภาพรานกาแฟ Coffee Shop, ภาพหองปฏิบัติการสื่อการสอน 526 
D 1.11.4 เอกสารการจัดอบรม, ภาพการจัดอบรม 
D 1.11.5 แบบสอบถามการจัดประชุม, ผลการประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินตนเอง 
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
7 ขอ 6 ขอ 

 
7 ขอ 

(1,2,3,4,5,6,7) 
7 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. นางสาวสุปญญา        ยิ่งประเสริฐ  
2. นายวรฤทธิ์  อุจวาที 
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 

ระดับ เกณฑประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 5 1 - 
2 นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 10 2 18.18 
3 นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 20 3 - 
4 นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30 4 - 
5 ไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ 40  5 - 

สูตรคำนวณ 
จำนวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

จำนวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 
2 
11 

 

ผลการดำเนินงาน  
จำนวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 2 บทความ 

 

รายการหลักฐาน  

ลำดับ 
ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

วารสาร / 
แหลงตีพิมพเผยแพร 

ปท่ีพิมพ/ 
วันท่ีเผยแพร 

คะแนน
ถวง

น้ำหนัก 
1 Chaiyot Chaoranong Development of Model 

for Enhancing the 
Learning Skills of 
Students in Early 
Childhood Education 
using a Community-based 
Case Study on Child 
Development Centers in 
NakhonNayok Province 

NIC-HUSOC : The 2nd 
National and 
International 
Conference on 
Humanities and Social 
Sciences   

4th-7th 
September 

2019 
Mandalay 
Myanmar 

1 

2 Chaiyot Chaoranong Development of Local 
Educational Management 
Model and Educational 
Quality Indicator for 
Excellence 

The 6th ICASE World 
Science and 
Technology Education 
Conference 

2-6 
December 

2019 
Pattaya 
Thailand 

1 

รายงานการประเมินตนเอง ช่ือตัวช้ีวัด : การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา 
                ในพ้ืนที่ภูมภิาค 

D 2.1 อว. SDU 2 

X 100 

X 100  = 18.18 
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การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
ระดับ รอยละ 10  

 
รอยละ 18.18 2 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ      จริยาทัศนกร 
2. อาจารยจิราภรณ                   ยกอินทร 
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 

ระดับ เกณฑประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 มีการดำเนินการ 1 ขอ 1 1 
2 มีการดำเนินการ 2 ขอ 2 2 
3 มีการดำเนินการ 3 – 4 ขอ 3 3 
4 มีการดำเนินการ 5 ขอ 4 4 
5 มีการดำเนินการ 6 ขอ 5 5 

 
ขอ 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย/ 
       งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
ขอ 2 สนับสนนุพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค/นวัตกรรม หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ  
  หรือศูนยใหคำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค/ 
  นวัตกรรม เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เปนตน 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม เชน การจัดประชุมวิชาการ  

     การจัดแสดงงานสรางสรรค/นวัตกรรม การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย 
     รับเชิญ (visiting professor) เปนตน 

ขอ 3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
ขอ 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรมในการประชุม 
       วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ขอ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกาลังใจตลอดจนยกยองอาจารย  
        และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรมดีเดน 
ขอ 6 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรมท่ีนำไปใช 
       ประโยชนและดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 
 

ผลการดำเนินงาน  
ขอ 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย/ 

งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
ผลการดำเนินงาน ขอ 1 ศูนยฯ นครนายก มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช

ประโยชนในการบริหารงานวิจัย ดังนี้  

รายงานการประเมินตนเอง 

สป.อว. SDU 2 

ช่ือตัวช้ีวัด : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/ 
               งานสรางสรรค/นวัตกรรม 

D 2.2 
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1. ระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัยบนฐานขอมูล Excel ของศูนยฯ เพื่อตรวจสอบสมรรถนะ
งานวิจัยของคณาจารยและนักวิจัย งบประมาณท่ีใชในการวิจัย และทิศทางของงานวิจัยตามกลยุทธดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแก (1) E-assessment สำหรับประเมิน เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัย (2) R-System plus สำหรับยื่นหรือ ตรวจสอบสถานะของทุน
วิจัยประจำปงบประมาณ 2562 เปนตนไป (3) R-System สำหรับตรวจสอบ สถานะของบทความ หรือทุนวิจัย
ประจำปงบประมาณ 2558 – 2560 และ (4) Schorlar One สำหรับการยื่นขอตีพิมพบทความวิจัย  /บทความ
วิชาการ ในวารสารวิจัย มสด และติดตามความคืบหนาของวารสารวิจัย 

ขอ 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ในประเด็นตอไปนี้ 
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค/นวัตกรรม หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ  
  หรือศูนยใหคำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค/ 
  นวัตกรรม เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เปนตน 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม เชน การจัดประชุมวิชาการ  
  การจัดแสดงงานสรางสรรค/นวัตกรรม การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย 
  รับเชิญ (visiting professor) เปนตน 

ผลการดำเนินงาน ขอ 2  ศูนยฯ นครนายก  สนับสนุนพันธกิจ ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมี
ศูนยวิจัย สำหรับปฏิบัติการดานการวิจัย ใหคำปรึกษา และแนะนำในการทำวิจัย รวมทั้งใหบริการดานการ
วิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัย  มีหองสมุด สำหรับคนควาขอมูล และ ใหบริการหนังสือ และมีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร เพื่ออำนวยความสะดวกในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค มีระบบรักษาความปลอดภัยใน
หอง ปฏิบัติการ โดยการยืนยันสิทธิ์ผู ใชระบบ และสนับสนุนการเขารับการอบรมและประชุมดานวิจัยของ
บุคลากร มีเว็บไซต และ Facebook ศูนยฯ นครนายก เพ่ือประชา- สัมพันธเก่ียวกับขอมูลดานการวิจัย การจัด
อบรม จัดนิทรรศการตางๆ มีระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแก (1) e-Research สำหรับการ
สืบคนขอมูล การทำวิจัย ซึ่งมีฐานขอมูลทั้งวิทยานิพนธและบทความวิจัยตางๆ (2) SCOPUS  สำหรับสืบคน
ขอมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการบนฐานขอมูล SCOPUS( 3) EndNote X9 สำหรับการจัดการทาง
บรรณานุกรม (4) อักขราวิสุทธิ์ สำหรับตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัยและงานวรรณกรรม และมีกิจกรรม
วิชาการที่สงเสริมงานวิจัย ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการเรียน 
โดยมีวาที่รอยตรี ดร .พัฒนพงศ ตันเจริญ และคณะ เปนวิทยากร และมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยไดมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการเรียน และเพื่อใหอาจารยสามารถสรางเครื่องมือ
วัดและประเมินผลทางการเรียนใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนการสอนในหัวขอ  /รายวิชาที่สอน  สรุปผล
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการเรียน ไดดังนี้ ระดับความพึง
พอใจตอโครงการพัฒนาศักยภาพการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการเรียน พบวา ภาพรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.27 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .15 โดยอันดับแรก คือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก อันดับ
ที ่สอง คือ ดานเนื ้อหาที ่บรรยาย ดานการนำไปใชประโยชน และดานการถายทอดเนื ้อหาของวิทยากร 
ตามลำดับ  
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ขอ 3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 
ผลการดำเนินงาน ขอ 3 ศูนยฯ นครนายก สงเสริมและสนับสนุนการจัดสรรทุนสำหรับการวิจัยใหกับ

คณาจารยและนักวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ผานชองทางของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทางระบบสารสนเทศ ไดแก การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  การพัฒนา
งานวิจัยเพื ่อใชประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพัฒนางานวิจัยเพื ่อใชประโยชนในเชิง
วิชาการ  การพัฒนางานวิจัยเพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชย และทางศูนยฯ มีการดำเนินงานเพิ่มชองทางอื่นใน
การเพ่ิมทุนสนับสนุนจากหลายภาคสวน เชน องคการบริหารสวนตำบล สำนักงานจังหวัดนครนายก เปนตน 

ขอ 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั/งานสรางสรรค/นวัตกรรมในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ผลการดำเนินงาน ขอ 4 ศูนยฯ นครนายก สงเสริมและสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเผยแพร
ผลงานวิจัย ผาน R - System plus ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อการเผยแพรผลงานวิจัยและหรืองาน
สรางสรรค ดังนี้  (1) การเผยแพรผลงานวิจัยและหรืองานสรางสรรคดวยวาจา (Oral Presentation) ในท่ี
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมเปนบทความฉบับเต็ม (Fulll Text) จาย
ตามจริง (2) มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนเพื่อการตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ/ ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ และ (3) สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับงานทรัพยสินทางปญญา และไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 5,000 บาท 

ขอ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกาลังใจตลอดจนยกยองอาจารย  
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรมดีเดน 

ผลการดำเนินงาน ขอ 5 ศูนยฯ นครนายก สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรเขารวมอบรมเก่ียวกับงานวิจัย 
และพัฒนาสมรรถนะจากการปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูล ไดแก (1) โครงการพัฒนาศักยภาพการสรางเครื่องมือ
วัดและประเมินผลทางการเรียน 10  คน  (2) เขารวมการแขงขันประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 2562 ใน

าติและนานาชาติงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับช  โดยการใชผาขาวมาจากชุมชนไทยพวนในการผลิตสื่อ
สรางสรรคการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 2 คน  (3) อบรมหลักสูตร เสนทางนวัตกรรมสูมหาวิทยาลยัแหงความ
ย ั ่ งย ืน” 1 คน  (4) “อบรมการว ิจ ัย เพ ื ่ อพ ัฒนาการเร ียนการสอน” (Research for Instructional 
Development) 1คน (5)  อบรม “การออกแบบการวิจัยเพื่อยกระดับการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ” 
Research Design to Enhance Quality Teaching and Learning” 1 คน (6) อบรม “การวิจัยในชั้นเรียน” 
(Classromm Action Research) 2 คน และมีการประชาสัมพันธยกยองบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเดนของ
ศูนยฯ ทางปายประชาสัมพันธ และเว็บไซต 

ขอ 6 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรมท่ีนำไปใช 
ประโยชนและดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

ผลการดำเนินงาน ขอ 6 ศูนยฯ นครนายก ใชประโยชนจากมีระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในเรื่องของการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย  โดยมีหนวยงานกลางของศูนยฯ รวบรวมและพิจารณาผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของอาจารย รวมทั้งประสานงานผานหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา และถายทอด
เทคโนโลยีของ  มสด. ในการยื่นขอรับความคุมครองสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  
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รายการหลักฐาน  
D 2.2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย/ คูมือการใชงาน/ R-System/ เว็บไซต ศูนยฯ 

นครนายก/ Facebook ศูนยฯ นครนายก 
D 2.2.2 ศูนยวิจัย/ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร/ หองสมุด/ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพและนำเสนอในการประชุม

ระดับชาติ/ สรุปการเขารับการอบรมและประชุมดานวิจัยของบุคลากร/ คูมือการใชงาน e-Research/ การ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชศูนยวิจัย/ การประเมินความพึงใจของผูใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร/ การ
ประเมินความพึงใจของผูใชหองสมุด /เว็บไซต ศูนยฯ/ Facebook ศูนยฯ นครนายก 

D 2.2.3 คูมือการดำเนินงานโครงการวิจัย/ คูมือการใชงานระบบลงทะเบียนการยื่นขอเสนอการวิจัย/ 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื ่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย  พ  .ศ . 2559/ แนวทางการเปดรับขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จากงบประมาณ
แผนดิน ประจำปงบประมาณ (แบบปกติ) พ.ศ.2562 และงบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำป
งบประมาณ พ .ศ . 2561/ สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

D 2.2.4 คูมือการดำเนินงานโครงการวิจัย/ คูมือการใชงาน R-System/ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวจิัย พ.ศ.2559/ คูมือ
การสงบทความเขาสูวารสาร 

D 2.2.5 ศูนยวิจัย/ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร/ สรุปการเขารับการอบรมและประชุมดานวิจัยของ
บุคลากร/ ปายประชาสัมพันธ บุคลากรและเว็บไซตศูนย ฯ นครนายก 

D 2.2.6 ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในเรื่องของการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย 
 

การประเมินตนเอง 
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 

 
6 ขอ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ    จริยาทัศนกร 
2. นางสาวธารารัตน                วรรณรัตน 
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 
เกณฑการพิจารณาผลลัพธการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอกตอจำนวนอาจารยประจำและ

นักวิจัยตามสูตรคำนวณ 
2. แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ              คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

                                 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก         
                            จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกำหนดใหเปนคาคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดำเนินงาน  
       ศูนยฯ นครนายก ดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจำปงบประมาณ 2562 จำนวน 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนครนายก จำนวน 1 หนวยงาน ไดแก 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก จำนวนเงิน 25,000 บาท จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 10 หนวยงาน ไดแก 
องคการบริหารสวนตำบลยานรี องคการบริหารสวนตำบลกบินทร องคการบริหารสวนตำบลทาตูม องคการ
บริหารสวนตำบลแกงดินสอ องคการบริหารสวนตำบลนาดี องคการบริหารสวนตำบลหาดนางแกว องคการ
บริหารสวนตำบลบางแตน องคการบริหารสวนตำบลบานพระ องคการบริหารสวนตำบลนาแขม และองคการ
บริหารสวนตำบลดงพระราม จำนวนเงิน 249,500 บาท และจังหวัดระยอง จำนวน 10 หนวยงาน ไดแก 
เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด เทศบาลตำบลทุงควายกิน องคการบริหารสวนตำบลตาขวัญ องคการบริหารสวน
ตำบลบานแลง องคการบริหารสวนตำบลปลวกแดง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส องคการบริหารสวนตำบล
สำนักทอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง องคการบริหารสวนตำบลละหาร เทศบาลตำบลเนินฆอ จำนวนเงิน 
250,000 บาท รวมเงินสนับสนุน รวมท้ังส้ิน 524,500 บาท 
 
รายการหลักฐาน  

D 2.3.1 สัญญาการดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดนครนายก  

D 2.3.2 สัญญาการดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดปราจีนบุรี 

D 2.3.3 สัญญาการดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดระยอง 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 2.3 สป.อว. SDU 2 

ช่ือตัวช้ีวัด : เงินสนับสนนุงานวิจัย/งานสรางสรรค/ 
               นวัตกรรม 

X 5 
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การประเมินตนเอง  
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ จากภายในและภายนอก เทากับ 524,500 บาท 
2. จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย จำนวน 10 คน 

       3.  524500 
             10 

4.  52450 
           25000 

5. ประเมินตนเอง 5 คะแนน 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ   จริยาทัศนกร 
2. นางสาวคนิตฐา                 ปนทอง         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 52,450 

 X 5  = 10.49 
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     ระสงค 
เกณฑประเมิน 

เกณฑการพิจารณาผลลัพธการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย ตามสูตร 
    คำนวณ 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร 

        1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 
        2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ               คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 
        3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
 

      รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
      รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
                                      ท่ีกำหนดใหเปนคาคะแนนเต็ม 5 

    

ผลการดำเนินงาน  
     จำนวนบทความ 11 บทความ  ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
เทากับ 3.8  

 

ลำดับ 
ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

วารสาร / 
แหลงตีพิมพเผยแพร 

ปท่ีพิมพ/
วันท่ี

เผยแพร 

คะแนน
ถวง

น้ำหนัก 

1 รวี ศิริปริชยากร 
อัญชิษฐา ปยะจิตต ิ
จิราภรณ ยกอินทร 
ชนมธิดา ยาแกว 
จิระ จิตสุภา 

ผลการจัดการเรยีนรูตาม
กระบวนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคท่ีมีตอผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความ 
สามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรคของนักศึกษา
ปฐมวัย ช้ันปท่ี 3 

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 15 
ประจำป 2563 “การพัฒนา
ระบบและกลไกอุดมศึกษาไทย
ในยุคพลิกผัน” โดยสมาคม
เครือขายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารยและองคกระดับ
อุดมศึกษาแหงประเทศไทย 
(ควอท).  

30-31 
กรกฎาคม  

2563 

0.2 

2 อัญชิษฐา ปยะจิตต ิ
จิราภรณ ยกอินทร 
รวี ศิริปริชยากร 
ชนมธิดา ยาแกว 
จิระ จิตสุภา 

การพัฒนาความสามารถใน
การอานคาโนตสากล โดยใช
เทคนิคการอาน สญัลักษณ
จังหวะของโคดาย รวมกับ
การเรยีนรูจากการปฏิบัติจริง 
ของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ช้ันปท่ี 3 
คณะครุศาสตร 

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 15 
ประจำป 2563 “การพัฒนา
ระบบและกลไกอุดมศึกษาไทย
ในยุคพลิกผัน” โดยสมาคม
เครือขายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารยและองคกระดับ
อุดมศึกษาแหงประเทศไทย 
(ควอท).  

30-31 
กรกฎาคม  

2563 

0.2 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 2.4 สป.อว. SDU 2 

ช่ือตัวช้ีวัด : ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจำ 
               และนกัวิจัย 

X 5 
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3 จิราภรณ ยกอินทร 
อัญชิษฐา ปยะจิตต ิ
รวี ศิริปริชยากร 
ชนมธิดา ยาแกว 
จิระ จิตสุภา 

ผลการจัดการเรยีนรูแบบ
โครงการท่ีสงผลตอความ 
สามารถในการทำโครงการ
และการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 15 
ประจำป 2563 “การพัฒนา
ระบบและกลไกอุดมศึกษาไทย
ในยุคพลิกผัน” โดยสมาคม
เครือขายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารยและองคกระดับ
อุดมศึกษาแหงประเทศไทย 
(ควอท).  

30-31 
กรกฎาคม  

2563 

0.2 

4 สวิชญา สนับบุญ 
ปรียาพร ประสิทธ์ิแสง  
กัลยสดุา รวมคำ  
เกศินี ดีได  
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

บทบาทของผูปกครองในการ
สงเสิมการเรียนรู ดานภาษา
ใหกับเด็กปฐมวัย. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว วิจัย” ครั้งท่ี 13 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

25-26 
มีนาคม 
2563 

0.2 

5 โสภติา ปราบพยคัฆ  
รัชตะวรรณ คงบานควน  
ทิวาพร สีลานาม  
วณัฐพร สภุะรักษ 
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
 
 

ความตองการเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ศูนย
การศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
นครนายก ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7 (ปราจีนบุรี, 
นครนายก, สระแกว) (465-
475) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว วิจัย” ครั้ง ท่ี 13 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

25-26 
มีนาคม 
2563 

0.2 

6 สุวัจนี สาลำ  
วรรณชล ีศรีกุล  
วราลี กฤตเวทิน  
สุภาพร กระทอง  
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

ปจจัยท่ีสัมพันธตอพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั 
สวนดุสติ (476-488) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว วิจัย” ครั้ง ท่ี 13 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

25-26 
มีนาคม 
2563 

0.2 

7 เยาวลักษณ ลำภา  
ชลธิชา ผสมทา  
รัตนาภรณ โภคา  
จุฑามาศ พูลทอง  
ปยะธิดา เปลื้องทุกข 
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีสัมพันธกับทักษะชีวิต เพ่ือ
การจัดการตนเองของนักศกึษา 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  
(489-503) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว วิจัย” ครั้ง ท่ี 13 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

25-26 
มีนาคม 
2563 

0.2 

8 วันสวาง ศิริปญญา  
พิมลแข พอใจ  
พัชรพร ไชโย  
ณัฐวิภา หีบทอง  
สุจิตา ลาดไธสง 
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

การศึกษาความพรอมในการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารของนักศึกษา 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
(504 – 517) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว วิจัย” ครั้ง ท่ี 13 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

25-26 
มีนาคม 
2563 

0.2 
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9 สุกัญญา กุลบุญ ธัญพิชชา 
ทองโชติ สโรชา ภุมมาลี  
สุวารี สมบัติ  
ปพิชญา เนินใหม ขวัญใจ 
จริยาทัศนกร 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ครูท่ีปรึกษาตามความคดิเห็น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(736-748) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว วิจัย” ครั้ง ท่ี 13 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

25-26 
มีนาคม 
2563 

0.2 

10 Chaiyot Chaoranong Development of Model 
for Enhancing the 
Learning Skills of 
Students in Early 
Childhood Education 
using a Community-
based Case Study on 
Child Development 
Centers in NakhonNayok 
Province 

NIC-HUSOC : The 2nd 
National and International 
Conference on 
Humanities and Social 
Sciences   

4th-7th 
September 

2019 
Mandalay 
Myanmar 

1 

11 Chaiyot Chaoranong Development of Local 
Educational 
Management Model and 
Educational Quality 
Indicator for Excellence 

The 6th ICASE World 
Science and Technology 
Education Conference 

2-6 
December 

2019 
Pattaya 
Thailand 

1 

การประเมินตนเอง  
1. ผลรวมถวงนาหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาและนักวิจัย เทากับ 3.8  
2. จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยท้ังหมดท่ีรายงานในระบบ CHE QA Online  จำนวน 10 คน 
3.  3.8 

            10 
4.  38 

            20 
5. ประเมินตนเอง 5 คะแนน 

 
ผูรบัผิดชอบตัวช้ีวัด 

1. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ    จริยาทัศนกร 
2. นายจักรพันธ                     อบอวล 

 
 
 
 
 
 
 

X 100  = 38 

 X 5  = 9.5 
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 
จำนวนโครงการดานการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองตอ Area Based 
 

ระดับ เกณฑประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 20 1 - 
2 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 40 2 - 
3 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 60 3 - 
4 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 80 4 - 
5 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 90 5 100 

 

จำนวนโครงการดานการบริการวิชาการ 
หรือโครงการท่ีตอบสนองตอ Area Based 

จำนวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
 

1 
1 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน  
ในปการศึกษา 2562 ศูนยฯ นครนายก  ไดจัดทำโครงการรักษชุมชน คนไทยพวน เพ่ือบริการวิชาการ 

และพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ในการถายทอดองคความรู รวมถึงการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปญญาของ
ทองถ่ิน โดยภายในโครงการ มีอาจารยประจำหลักสูตรเปนผูใหความรูในบูรณาการในรายวิชาประกอบดวย 5 
กิจกรรม ดังนี้   

1. กิจกรรมคำหวาน ภาษาไทยพวน โดย อาจารยกุลธิดา มีสมบูรณและนักศึกษาชั้นปท่ี 1 บูรณาการใน
รายวิชา 1071308 ภาษาพาเพลิน นักศึกษาเรียนรูการใชภาษาพูดของชาวไทยพวน และ นำมาใชสอนคำงายๆ 
ใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือเผยแพรลงสื่อออนไลน 

2. กิจกรรม สนุกเลน การละเลนไทยพวน  โดย อาจารยจิราภรณ  ยกอินทร และนักศึกษาชั้นปที่ 2 
บูรณาการในรายวิชา 1073103 การเลนสำหรับเด็กปฐมวัย นักศึกษารูจักวิธีการเลนการละเลนไทยพวนตางๆ 
และนำมา เผยแพรใหกับเด็กปฐมวัยไดรูจักและไดเลนการละเลนของชาวไทยพวน เพ่ือเผยแพรลงสื่อออนไลน 

3. กิจกรรม คำหวานนานาชาติ ไทยพวน โดย อาจารยรวี ศิริปริชยากร และนักศึกษาชั้นปที่ 3 บูรณา
การในรายวิชา 1073101 การสื ่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย นักศึกษาไดนำภาษาไทยพวน และ
เอกลักษณของไทยพวน เผยแพรสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ ใหกับชาวตางชาติไดรูจัก ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาท่ีโดดเดนของชาวไทยพวนเพ่ือเผยแพรลงสื่อออนไลน 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 3.1 อว. SDU 3 

ช่ือตัวช้ีวัด : การพัฒนาเชิงพ้ืนที ่(Area Based  
                Development) 

X 100 

X 100 = 100 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ระบบ SDU QA ประจำปการศึกษา 2562 ศูนยฯ นครนายก    46 

4. กิจกรรมการผลิตสื่อสรางสรรค จากผาไทยพวน โดย อาจารยอัญชิษฐา ปยะจิตติ  วาที่รอยตรีหญิง          
ดร. ขวัญใจ จริยาทัศนกร และนักศึกษาชั้นปที ่ 4 บูรณาการในรายวิชา 1004803: เตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ นักศึกษาไดศึกษาผาไทยพวน ที่ศูนยภูมิปญญามนุษย วัดปทุมวงษาวาส  เพื่อนำมาออกแบบประดิษฐ
เปนสื่อการสอน และไดลงไปทดลองใชจริงกับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กนักศึกษา
นำเสนอผลการใชสื่อ และเผยแพรลงสื่อออนไลน 

5. เผยแพรกิจกรรมสูโรงเรียนเครือขาย  โดยอาจารยประจำหลักสูตร นักศึกษานำกิจกรรมตางๆ จัด
นิทรรศการ แสดงผลงานและออกบูธขายสินคาผลิตภัณฑตางๆที่ไดจากผลงานของนักศึกษาและเด็กปฐมวัยลง 
เผยแพรองคความรูสูโรงเรียนเครือขาย 

ซึ่งมีผลความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจตอโครงการรักษชุมชน คนไทยพวน โดยรวม พบวา ความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรม 
พบวา กิจกรรมผลิตสื่อสรางสรรค จากผาไทยพวน มีคาเฉลี่ยสงูที่สุดเทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมคำหวานภาษาไทยพวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.50 อยูในระดับมากที่สุด นอยที่สุด คือ กิจกรรม สนุกเลนการละเลนไทยพวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยูในระดับมาก 

 
รายการหลักฐาน   

D 3.1.1  โครงการรักษชุมชน คนไทยพวน  
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 
ระดับ รอยละ 85 

 
รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. อาจารยฉัตรทราวดี      บุญถนอม 
2. นางสาวพันธุทิพย        สิงหปาน 
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     ระสงค 

 
      
 
 
 

เกณฑประเมิน 
เกณฑการพิจารณาระดับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ จำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี

บุคคล ชุมชนหรือหนวยงานในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรม  

ระดับ เกณฑประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 20 1 - 
2 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 40 2 - 
3 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 60 3 - 
4 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 80 4 - 
5 ไมนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 90 5 100 

 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชนหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี 
มีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแกไข/ลดปญหา/สงเสริมการเรียนรูของชุมชน  

สังคม/การนอมนำแนวพระราชดำริสูการปฏิบัติ 
จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแกไข/ลดปญหา/สงเสริม 

การเรียนรูของชุมชน สังคม/การนอมนำแนวพระราชดำริสูการปฏิบัติท้ังหมด 
2 
2 

 

ผลการดำเนินงาน  
         ในปการศึกษา 2562 ศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง นครนายก ไดทำความรวมมือกับศึกษาธิการจังหวัด

นครนายก ในการสงเสริมการเรียนรู การดำเนินงานขับเคลื่อนการสงเสริม ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยในสวน

ของระดับจังหวัดเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 โครงการ ไดแก โครงการ “สานฝน สรรสราง 

ปฐมวัย นครนายก” ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก 

ประจำปงบประมาณ พ .ศ .  2562 ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2562 ซ่ึงภายในโครงการไดมีกิจกรรม ดังนี้ 

1.  คัดเลือก ขยายผล ตอยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดี (Best  Practices)             
ไดผลงาน Best  Practices  และรูปแบบไปขยายผล จำนวน 4 ผลงาน  ดังนี้ 
1.1 โรงเรียนอนุบาลบานนา(วัดชาง)  

ชื่อผลงาน/นวัตกรรม   พัฒนาการสมวัยตามแบบ WHP  Banna Model 
1.2 โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา  

ชื่อผลงาน นวัตกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมการสื่อสารสามภาษา (ไทย จีน 
อังกฤษ) ของเดก็ปฐมวัย 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 3.2 อว. SDU 3 

ช่ือตัวช้ีวัด : การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน  
                 พ้ืนที่ หรือภมูิภาค (Non-Age Group  
               Participation) 

X 100 

X 100 = 100 
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1.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก  
 ชื่อผลงาน/นวัตกรรม   การจัดประสบการณโดยใชทักษะกระบวนการสืบเสาะ ท่ีมีผลตอพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ในระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1-3  
1.4 โรงเรียนบานเขาหัวนา 

ชื่อผลงาน  การจัดการเรียนรูปฐมวัยโดยเนนการมีสวนรวม 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู   มีผูรวมงาน ประกอบดวย  ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียนระดับ

ปฐมวัย  จำนวน 450 คน มีกิจกรรม ดังนี้ 
2.1  จัดเสวนา ในหัวขอ “กวาจะถึงอนุบาลก็สายเสียแลว” 
2.2 จัดแสดงนิทรรศการผลงาน Best  Practices  ดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา 

หลากหลายสังกัด  จำนวน 6 แหง ไดแก   
 (1) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย  
 (2) โรงเรียนอนุบาลองครักษ (ผดุงองครักษประชา) สังกัด สพป.นครนายก  
 (3) โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา สังกัด สช.นครนายก  
 (4) โรงเรียนบานเขาหัวนา สังกัด สพป.นครนายก  
 (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด สำนักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครนายก  
 (6) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง สังกัด เทศบาลเมืองนครนายก 

3. จัดประกวดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก   โดยจัดประกวดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
5  กิจกรรม/7 ประเภท ในงานมหกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด
นครนายก “สานฝน สรรคสราง ปฐมวัยนครนายก” มีผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียนระดับปฐมวัย เขา
รวมงาน จำนวน 450 คน  กิจกรรมการประกวด ไดแก  

3.1 ประกวดหนูนอยสุขภาพดี  (ช./ญ.) (ดานรางกาย) 
3.2 แขงขันพูดภาษาอังกฤษ (ดานสติปญญา) 
3.3 ประกวดเลานิทาน (ทีม)(ดานอารมณ) 
3.4 ประกวดนักรองดาวรุง (ช./ญ.)(ดานอารมณ) 
3.5 ประกวดเตนแอโรบิค (ทีม) (ดานวินัย/การทำงานเปนทีม) 

          โดยคณะกรรมการต ัดส ิน ประกอบด วยบ ุคลากรในส ังก ัดต าง ๆ เช น ผ ู บร ิหาร,
เจาหนาท่ี,ศึกษานิเทศก จาก สพป.นครนายก, ครู จาก สพม. เขต 7, บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก บุคลากรจากมหาวิทยาลัย  สวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง นครนายก,  ผู บริหาร, ครู จาก
สถานศึกษา สังกัด เทศบาลเมืองนครนายก  

4. นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา และเขารวมประชุมกับสวนกลาง   
โดยนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา จำนวน 4 แหง จากเปาหมาย  4 แหง 
คิดเปนรอยละ 100  ไดแก  

(1) โรงเรียนอนุบาลบานนา(วัดชาง)  
(2) โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา  
(3) โรงเรียนอนุบาลนครนายก   
(4) โรงเรียนบานเขาหัวนา และเขารวมประชุมกับสวนกลาง  

ท้ังนี้  ไดรับความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เปนอยางดี   
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5. จัดทำเอกสารสรุปรายงานผลแกผูเก่ียวของ จำนวน 20 เลม 
โครงการ “สานฝน สรรสราง ปฐมวัย นครนายก” สำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดรับความไววางใจ

จากศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ใหเปนผูนำทางการศึกษาปฐมวัย จึงไดรวมมือกับศูนยฯ นครนายก จัดทำ
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย กิจกรรมหลัก :  การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย ตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมภาคตะวันออก 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการพัฒนาครูปฐมวัย 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพ้ืนท่ีเครือขาย นครนายก,ปราจีนบุรี,สระแกว,จันทบุรี และตราด รวม 250 คน ไดดำเนินการ
จัด 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 กลุมนครนายก และปราจีนบุรี ระหวางวันท่ี  8-12 กรกฎาคม 2563  ครั้งท่ี 2 กลุมจันทบุรี 
และตราด ระหวางวันท่ี 15-19 กรกฎาคม 2563  ครั้งท่ี 3 กลุมสระแกว ระหวางวันท่ี 22-26 กรกฎาคม 2563 
โดยทุกครั้งจะไดรับความรวมมือจาก ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก,ปราจีนบุรี,สระแกว,จันทบุรี และตราด ใน
การดำเนินการติดตอประสานงาน ประชาสัมพันธ และเชิญชวนครูปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 จังหวัดมา
เขารวมกิจกรรมโดยครอบคลุม 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ eDLRU (Electronics Distance Learning 
Rajbhat University) ไดมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติในหัวขอ การยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใชสื่อ EDLRU และการฝกปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชสื่อ EDLRU ซึ่งใน
กิจกรรมนี้ครูปฐมวัยจะไดรับบล็อกไม ไดเรียนรูเทคนิค วิธีการสอน และสื่อที่หลากหลาย จากนั้นออกแบบ
แผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ eDLRU ดวยการจัดทำคลิปวิดีโอการสอน 

2. การพัฒนาชุดการสอนนิทานและดนตรีเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดาน ดาน EF  ) Executive  
Function  (ในการสงเสริมทักษะที่จำเปนสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี  21 ดวยสื่ออิเลคทรอนิกส  STOP 
Motion EF ไดมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติในหัวขอ การเสริมสรางทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย,  การใช

นิทานและดนตรีในการพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัย และการพัฒนานวัตกรรมการสอน EF สำหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยใชสื ่อการเรียนการสอนแบบเคลื่อนไหวSTOP MOTION  โดยในกิจกรรมนี้ครูปฐมวัยจะไดรับ
หนังสือนิทาน EF และโปรแกรมตางๆที่เกี่ยวของ ไดความรูเกี่ยวกับ EF ดนตรีและนิทานที่พัฒนา EF จากนั้น
แตงนิทานเพ่ือพัฒนาEF สำหรับเด็กปฐมวัย แลวนำมาทำเปนผลงานนวัตกรรม นิทาน STOP MOTION 

    3. การประเมินพัฒนาการเพ่ือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวคิด DSPM 
(Development Surveillance and Promotion Manual) ได ม ีการจ ัดอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการห ัวขอ        
การประเมินพัฒนาการเพื่อเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวคิด DSPM  ในกิจกรรมนี้ครู
ปฐมวัยไดรับชุดประเมินพัฒนาการ ไดเรียนรูวิธีการประเมิน วิเคราะหพัฒนาการเพ่ือเฝาระวังและพัฒนาเด็ก 

   4. ติดตามผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพโดยใชระบบการนิเทศออนไลน 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ การประเมิน ติดตามผลการพัฒนาครูและผูเรียนผานระบบการนิเทศแบบออนไลน  
ซ่ึงครูปฐมวัยจะไดรับกลองสำหรับใชงาน และทดลองใชระบบออนไลน Microsoft Teams ในการนิเทศติดตาม 

 
รายการหลักฐาน  

D 3.2.1 รายงานผลโครงการ “สานฝน สรรสราง ปฐมวัย นครนายก” 
D 3.2.2  โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย กิจกรรมหลัก :  การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย 
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การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
รอยละ รอยละ 85 

 
รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. อาจารยฉัตรทราวดี      บุญถนอม 
2. นางสาวพันธุทิพย        สิงหปาน 
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 

ระดับ เกณฑประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 มีการดำเนินการ 1 ขอ 1 1 
2 มีการดำเนินการ 2 ขอ 2 2 
3 มีการดำเนินการ 3 – 4 ขอ 3 3 
4 มีการดำเนินการ 5 ขอ 4 4 
5 มีการดำเนินการ 6 – 7 ขอ 5 5 

 
ขอ 1 กำหนดผูรับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอ 2 จัดทำแผนดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบงชี้วัดความสำเร็จตาม 
        วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน 
ขอ 3 กำกับ ติดตามใหมีการดำเนินงานตามแผนดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอ 4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทำนุบำรุง 
       ศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอ 5 นำผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรมดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอ 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
ขอ 7 กำหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 
 

ผลการดำเนินงาน  
ขอ 1 กำหนดผูรับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดำเนินงานขอ 1 ศูนยฯ นครนายก มีการดำเนินการจัดทำระบบและกลไกดานการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินการ ดังนี้    
1.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ศูนยฯ นครนายก ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือแบงหนาท่ีรับผิดชอบดานการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  
3. คณะกรรมการประชุมวางแผนรางแผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ประจำป 2563 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

สป.อว. SDU 4 

ช่ือตัวช้ีวัด : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
               และความเปนไทย 

D 4.1 
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ขอ 2 จัดทำแผนดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบงชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน 

ผลการดำเนินงาน ขอ 2 ศูนยฯ นครนายก นำแนวทางของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและแนวทางของศูนยนครนายกมากำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานดานการทำนุบำรุงดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ไดมีการวางแผนปรับปรุงโครงการใหสอดคลองกับบริบทของศูนยฯ นครนายก จากเดิม คือ
โครงการรักษชุมชนคนไทยพวน ซึ่งเปนโครงการที่ใหนักศึกษาลงพื้นที่ ใชผาขาวมาไทยพวน นำมาผลิตเปนสื่อ
สรางสรรคเพื่อนำไปใชในการสอนใหกับเด็กปฐมวัย และจากกิจกรรมเดิม จึงไดมีการเพิ่มกิจกรรมใหมีความ
ครอบคลุมมายิ่งขึ้น ซึ่งไดนำรายวิชาของทุกชั้นป มาพิจารณากันวา มีวิชาใดที่สามารถใหนักศึกษาทุกชั้นปไดมี
สวนรวมไดบาง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมท่ีบูรณาการกับรายวิชา ดังนี ้

1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 กิจกรรมคำหวานภาษาไทยพวน  บูรณาการในรายวิชา 1071308 ภาษาพาเพลิน 
โดยมี อาจารยกุลธิดา มีสมบูรณ เปนผูดูแลและรับผิดชอบกิจกรรม  

2. นักศึกษาชั้นปที่ 2 กิจกรรม สนุกเลน การละเลนไทยพวน บูรณาการในรายวิชา 1073103 การเลน
สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี อาจารยจิราภรณ  ยกอินทร เปนผูดูแลและรับผิดชอบกิจกรรม 

3. นักศึกษาชั้นปท่ี 3 กิจกรรมคำหวานนานาชาติไทยพวน บูรณาการในรายวิชา 1073101 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย โดยมี อาจารยรวี ศิริปริชยากร เปนผูดูแลและรับผิดชอบกิจกรรม 

4. นักศึกษาชั้นปท่ี 4 กิจกรรมการผลิตสื่อสรางสรรคจากผาไทยพวน บูรณาการรายวิชา 1004803 
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมี อาจารยอัญชิษฐา ปยะจิตติ และ วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
เปนผู ด ูแลและรับผิดชอบกิจกรรม  โดยมีการกำหนดตัวช ี ้ว ัดความสำเร ็จเพื ่อใหสอดคลองกับแผน
ศิลปวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาลยั ดังนี้ 

4.1 โครงการ/กิจกรรมดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน หรือกิจกรรมเสริมแกนักศึกษารอยละ 80 

4.2 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา และ/หรือบุคลากร มีสวนรวมในการเผยแพร
สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวฒันธรรม ภาษาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และ/หรือสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายอยางนอยรอยละ 80 

4.3 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานความเปนสวนดุสิต และจริยธรรมคุณธรรมอยาง
นอยรอยละ 80 รวมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน เปนจำนวนเงิน 6,000 บาท 

ขอ 3 กำกับ ติดตามใหมีการดำเนินงานตามแผนดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดำเนินงาน ขอ 3 ศูนยฯ นครนายก มีการดำเนินงานดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการ

ดำเนินงานดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง โดยมีการประชุมกำกับติดตาม ผล
การดำเนินงานจากคณะกรรมการดำเนินงานดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื ่อพิจารณาการ
ดำเนินงาน ตามแผนดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประจำป 2563 ท่ีสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 สงเสริมใหมี
การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา และ  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของนักศึกษาในการเผยแพร สืบสาน ทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น โดยบูรณาการเขากับกระบวนการเรียนรูและวิถีการดำเนินชีวิต
การพัฒนาบนพื้นฐานการพัฒนาความเปนเลิศ และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยของทองถิ่น ซึ่งในการ
ประชุมพบวา ในเรื่องของประสิทธิภาพ การจัดทำโครงการเสริมสรางทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
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ทองถิ่นไดมีการดำเนินการจัดโครงการเปนไปตามแผนที่ตั้งไว คือ โครงการรักษชุมชน คนไทยพวน ซึ่งในสวน
ของโครงการนี้ เปนการบูรณาการในรายวิชา ทุกชั้นป ในแตละกิจกรรมมีการใหนักศึกษาไดลงพื้นที่ เพื่อเก็บ
ขอมูล นำมาออกแบบกิจกรรมใหมีความสอดคลองในแตละรายวิชา ซึ่งจากการจัดทำโครงการ พบวา การจัด
กิจกรรมในชวงเดือน มีนาคม – เมษายน 2563 มีการประกาศหยุดจากสถานการณโควิด19 จึงทำให กิจกรรม
ที่ 3 คำหวานนานาชาติ ไทยพวน ไมสามารถดำเนินตอได เนื่องจากนักศึกษามีการเดินทางกลับภูมิลำเนาซ่ึง 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองนำภาษาไทยพวน และเอกลักษณของไทยพวน เผยแพรสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 
ใหกับชาวตางชาติไดรูจัก ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่โดดเดนของชาวไทยพวนเพื่อเผยแพรลงสื่อออนไลน 
จึงไมสามารถทำไดตามแผนท่ีวางไว และกิจกรรมท่ี 4 การผลิตสื่อสรางสรรคจากผาไทยพวนขาดความตอเนื่อง 
สาเหตุเพราะนักศึกษาไดแยกยายกลับภูมิลำเนาของตนเองเชนกัน ซ่ึงในแตละกลุมตองทำการออกแบบผลิตสื่อ
สรางสรรค จัดทำคูมือ จึงทำใหยากตอการรวมตัวกัน เพ่ือทำการตรวจเชคสื่อและคูมือการใชสื่อแตละชิ้น 

ดานประสิทธิผล กิจกรรมท่ีจัดข้ึนไดบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไวในแผนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
ดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรมดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
หรือกิจกรรมเสรมิแกนักศึกษา 

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา และ/หรือบุคลากร มีสวนรวมในการเผยแพรสืบสาน 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปญญาทองถิ ่น และ/หรือสงเสริมการเรียนรู ว ัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย 

3. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานความเปนสวนดุสิต และจริยธรรมคุณธรรม ในดาน
ความคุ มคาในทุกกิจกรรมนักศึกษาไดมีการเรียนรู  ปรับปรุงแกไข และวิเคราะหสื ่อ เพื ่อจัดทำใหสื ่อมี
ประสิทธิภาพกอนนำไปเผยแพรอีกครั้ง หลังจากนั้น ทางคณะกรรมการไดเสนอผลการดำเนินงานตอสถาบัน
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการดำเนินงานดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัด
โครงการ/กิจกร ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหกับ นักศึกษาและบุคคลภายนอก โดยมหาวิทยาลัย ไดจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทุกปใหดำเนินงานสม่ำเสมอและตอเนื่อง แตเนื่องจากในปการศึกษานี้เปนการจัดบูรณา
การกับรายวิชา จึงไมไดทำการของบประมาณในการจัดโครงการ ทางสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไดมี
การติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการของศูนยฯ ทุกๆ โครงการและศูนยการศึกษาฯ มีการสงผลการ
สรุปโครงการดานศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงาน ทุกๆ ไตรมาส 

ขอ 4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน ขอ 4 ศูนยฯ นครนายก มีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานดาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยประเมินความสำเร็จดวยแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 
และประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี ้

1. ในการจัดโครงการมีการบูรณางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 1071308 
ภาษาพาเพลิน, 1073103 การเลนสำหรับเด็กปฐมวัย, 1073101 การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย, 
1004803 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รวมจำนวนทั้งหมด 103 คน เทียบเปนจำนวนรอยละ 100 บรรลุ
ตามตัวชี้วัด รอยละ 80 
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2. ในการจัดทำโครงการเนื่องจากมีสถานการณโควิด จึงทำใหมี 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 3 คำหวาน
นานาชาติไทยพวน กิจกรรมท่ี 4 การผลิตสื่อสรางสรรค จากผาไทยพวนไมสามารถทำการเผยแพรไดตามแผนท่ี
วางไว ซ่ึงไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว รอยละ 80 

3. นักศึกษามีการเขารวมกิจกรรมทำงานรวมกับบุคคลในชุมชน ตรงตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 แนว
ทางการพัฒนาที่ 3.1 เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตสวนดุสิต SDU Spirit ซึ ่งสมรรถนะ
นักศึกษาดานความเปนสวนดุสิต และจริยธรรมคุณธรรม เทียบเปนจำนวนรอยละ 100 บรรลุตามตัวชี้วัด รอยละ 80 

ขอ 5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดำเนินงาน ขอ 5 ทางคณะกรรมการ ไดมีการประชุม เพื่อนำขอเสนอแนะของนักศึกษา มา

พิจารณาผลการประเมิน โครงการรักษชุมชน คนไทยพวน ควรมีการปรับในตัวกิจกรรมใหลงปฏิบัติจริงกับเด็ก
ปฐมวัยใหมากยิ่งข้ึน โดยมีการจัดเปนศูนยการเรียนรูชุมชน คนไทยพวน ใหนักศึกษาลงพ้ืนท่ีศึกษาขอมูล ลงมือ
ฝกปฏิบัติในเรื่องของการยอมผา การทอผา การปนดาย และการนำมาใชประโยชน เพื่อเปนการสานตอใน
กิจกรรมเดิมใหมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

ขอ 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
ผลการดำเนินงาน ขอ 6 ศูนยฯ นครนายก มีการเผยแพรการดำเนินงานดานการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในสวนของกิจกรรม กิจกรรมคำหวาน ภาษาไทยพวน นักศึกษาเรียนรูการใชภาษาพูดของชาวไทย
พวน และนำมาใชสอนคำงายๆ แปลงใสเพลงเด็กและทำเปนคลิป Stop motion ใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือ
เผยแพรลงสื่อออนไลน และ กิจกรรม สนุกเลน การละเลนไทยพวนนักศึกษารูจักวิธีการเลนการละเลนไทยพวน
ตางๆ และนำมา เผยแพรใหกับเด็กปฐมวัยไดรูจักและไดเลนการละเลนของชาวไทยพวน เพื่อเผยแพรลงสื่อ
ออนไลน 

ขอ 7 กำหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
ผลการดำเนินงาน ขอ 7 N/A 

รายการหลักฐาน  
D 4.1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ี 4959/2562 
D 4.1.2 รายงานการประชุม เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือแบงหนาท่ีรับผิดชอบดานการทำนุบำรุง

ศิลปะและวฒันธรรม 
D 4.1.3 คำสั่งแตงตั้งคณะ กรรมการดำเนินงานดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนยฯ นครนายก 
D 4.1.4 แผนงานสรางเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
D 4.1.5 เลมโครงการรักษชุมชน     
D 4.1.6 เพจ Face book, คลิป Stop motion, คูมือการใชสื่อ  
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 
7 ขอ 6 ขอ 

 
6 ขอ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุ 
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ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. อาจารยอัญชิษฐา      ปยะจิตติ 
2. อาจารยกุลธิดา         มีสมบูรณ 
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 

ระดับ เกณฑประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 มีการดำเนินการ 1 ขอ 1 1 
2 มีการดำเนินการ 2 ขอ 2 2 
3 มีการดำเนินการ 3 – 4 ขอ 3 3 
4 มีการดำเนินการ 5 - 6 ขอ 4 4 
5 มีการดำเนินการ 7 ขอ 5 5 

 

ขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู 
       แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้ 
       และเปาหมายของแผนกลยุทธ  
ขอ 2 การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบ 
       ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร 
       การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 
       ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน  
ขอ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก 
       ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของ 
       มหาวิทยาลัยและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
ขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการดำเนินงานอยาง 
       ชัดเจน 
ขอ 5 การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดการ 
       ความรูตามระบบ  
ขอ 6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 
       และสายสนับสนุน  
ขอ 7 การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานดานการ 
       ประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกำหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 
       การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

 

ผลการดำเนินงาน  
ขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู 

แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้ และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ  

รายงานการประเมินตนเอง ช่ือตัวช้ีวัด : การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพ่ือการ 
               กำกับตดิตามผลลัพธตามพันธกจิ กลุม 
               มหาวิทยาลยั  
                

D 5.1 สป.อว. SDU 5 
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ผลการดำเนินงาน ขอ 1 ศูนยฯ นครนายก มีการดำเนินงานภายใตแผนผลยทุธมหาวทิยาลัยสวนดุสิต 4 
ป (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อนำมาใชเปนเครื่องในการกำกับทิศทาง นโยบาย แนวทางในการดำเนินงานของ
ศูนยฯ นครนายก ใหสอดคลองกับสถานณการที่เปลี่ยนแปลง ภายใตนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และแนวทาง
พัฒนามหาวทิยาลัยสวนดุสิต 4 ป โดยการรวมวิเคราะหจากฝายตางๆ ภายในศูนยฯ ทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการเพื่อเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยการดำเนินงานเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย มีการ
ดำเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชน การสรุปรายงาน รายรับ-รายจาย ราย
ไตรมาส และมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแผนปฏิบัติงานมีความ
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแผนปฏิบัติงานมีความ
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  

ขอ 2 การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบ 
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน  

ผลการดำเนินงาน ขอ 2 ศูนยฯ นครนายก มีการจัดทำแผนหารายไดวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
รายรับ-รายจาย ซึ่งรายรับประกอบดวย รายรับจากคาธรรมเนียมนักศึกษา รายรับจากขาดสอบ รายรับจาก
งานวิจัย รายจายประกอบดวย คาตอบแทนสำหรับุคลากร คาใชสอย คาวัสดุการจัดการเรียนการสอน คา
สาธารณูปโภค คาครุภัณฑ คากิจกรรมนักศึกษาเพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

ขอ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก 
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

ผลการดำเนินงาน ขอ 3 ศูนยฯ นครนายก มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของศูนยฯ โดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกับมหาวิทยาลัยโดยเลือกประเด็นความเสี่ยง ประกอบดวย  

3.1 จำนวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษาโดยการปรับกลยุทธในการรับนักศึกษาทำใหสามารถ
รับไดนักศึกษาไดตามแผนการรับ  

3.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยโดยการสงเสริมสนับสนุนสิ่งสนับสนุนทางวิชาการ เครื่องมือวิธีการ
และอำนวยความสะดวกใหกับอาจารยผูสอน เชน การจัดอบรมเพิ่มทักษะการทำวิจัย สนับสนุนโปรแกรมใน
การวิเคราะหขอมูล จัดทำวารสารทางการวิจัย สนับสนุนเจาหนาที่ในการจัดรูปแบบเอกสารประกอบการสอน 
ศูนยสิ่งพิมพ การตรวจสอบลิขสิทธิ์ หรือจัดพิมพเลมรายงานวิจัย ทำใหอาจารยมีการวางแผนทำผลงานทาง
วิชาการและมีเอกสารประกอบการสงผลงานทางวิชาการมากข้ึน 

ขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธบิายการดำเนินงานอยางชัดเจน 
ผลการดำเนินงาน ขอ 4 ศูนยฯ นครนายก มีการบริหารงานมุงสูการเปนองคกรเพื่อความเปนเลิศมีหลักใน

การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมีรายระเอียดดังนี้ 
1. หลักประสิทธิภาพ ศูนยฯ มีการถายทอดนโยบายการบริหารจัดการจากผูบริหารระดับสูงสูบุคลากร

ผานการประชุมประจำเดือน หรือการประชุมวาระพิเศษ มีการแตงตั้งคณะทำงานหรือรับผิดชอบในรูปแบบของ
คณะกรรมการ การออกคำสั่ง ประกาศหรือมอบหมายงานผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย/การประชุม
ประจำเดือน มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work flow) ภาระงาน
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ของแตละบุคคลเพื่อใชเปนแนวทางในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ มีการรายงานทาง
การเงินเพื่อสรุปผลการดำเนินการใหบุคลากรทราบทุกไตรมาส มีการประเมินผลความคุมคาจากการดำเนิน
กิจกรรมโครงการของศูนยการศึกษาตามแผนปฏิบัติการเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียของทุกภาค
สวน มีการใหบริการท่ีเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย มีการเผยแพรผลงานการบริการวิชาการ การวิจัย 
การสงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จัดใหมีการฝกอบรม การถายทอดองค
ความรูใหแกบุคลากร นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียและนำระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการเพื่อใหมีความเที่ยงตรงและถูกตองเปนปจจุบัน มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือ
นำมาใชในการปรับปรุงงานตอไป 

2. หลักประสิทธิผล ศูนยฯ มีการกำหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจำป มีระบบ
ติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธปละแผนปฏิบัติงานมีการจัดทำรายงานสรุปโครงการและรายงานแผนทุก
ไตรมาส แตละโครงการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 และมีผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
100 เปอรเซ็นต มีการจัดทำแผนบริหารบุคลากร มีการวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอกเกี่ยวกับประเด็นดาน
บุคลากร จัดทำโครงสรางการบริหารศูนยการศึกษา ดานการบริหารเงินและสิทธิประโยชน ดานการจัดการองค
ความรู (KM) การจัดการอัตรากำลัง การจัดทำภาระงานของบุคลากร การวิเคราะหความสามารถรายตำแหนง 
จัดทำจรรยาบรรณและคุณลักษณะของบุคลากรแตละสายงาน มีชองทางการสื่อสารภายในองคกรหลาย
ชองทาง  และนำแผนไปสูการปฏิบัติ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง มีมาตรฐานการปฏิบัติ
แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน งานอาชีวอนามัยสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยในท่ีทำงาน มีการจัดการระบบสารสนเทศและขอมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหาร การบริหารการเงิน การเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเปาหมายที่กำหนด เปาหมาย มีระบบ
ประประกันคุณภาพและเปดเผยและนำเสนอขอมูลตางๆ ผานทางเว็บไซตอยางเหมาะสม 

3. หลักการตอบสนอง ศูนยฯ ไดเนนความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจำป เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการใหบริการ มีการรายงานและ
ประเมินผลอยางเปนระบบโดยคำนึงถึงความถูกตองครบถวนของขอมูล รายละเอียดความแมนยำ การทันเวลา
และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล รวมทั้งความเหมาะสมในการนำไปใชงาน มีชองทางที่หลากหลายใน
การเปดเผยขอมูล เชน เอกสารสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศตางๆ เว็บไชต การจัดทำพรีเซ็นเตชั่นสรุป
ผลารดำเนินงาน การจัดนิทรรศการ Facebook Line YouTube และรายงานผลการดำเนินงานประจำป มี
การกำหนดผูรับผิดชอบผูดำเนินการ กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา รวมทั้งการนำนวัตกรรม การทบทวน 
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการใหบริการและการดำเนินงานที่ดีขึ้น การรายงานผลการดำเนินงานผานที่ประชุม
คณะกรรมการ/ประชุมประจำเดือน มีการจัดทำแผนพัฒนาความรูใหกับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการในดานการใหบริการใหมีทักษะ ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมที่พึงประสงคและการ
กำหนดงานสรรคสรรคไวในแบบประเมินบุคลากร 

4. หลักการรับผิดชอบ ศูนยฯ มีการแตงตั ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื ่อวิเคราะหจ ัดทำ
แผนพัฒนาบุคล การจัดทำตำแหนงงานและคำบรรยายลักษณะงานอยางครบถวนทุกภาระงาน มีการแตงต้ัง
คณะทำงานหรือผูรับผิดชอบงาน ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ หนาที่ คุณสมบัติพื ้นฐานในการกำหนด
ตำแหนงงาน อำนาจในการตัดสินใจ การระบุสังกัดและสายบังคับบัญชา การรายงาน จัดทำขอมูลพื้นฐานการ
ปฏิบัติงาน การฝกอบรมดูงาน ประวัติความดีความชอบ ผานระบบ e-office มีการถายทอดเปาหมาย ตัวชี้วัด
ระดับองคกรสูระดับงานและระดับบุคคลผานการประชุมประจำเดือนและการประชุมผูบริการศูนยฯ จัดใหมี
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เจาหนาที่และระบบควบคุมภายในในการตรวจสอบการทำงานของบุคลากร มีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในจาก
มหาวิทยาลัยเขามาดำเนินการและใหความรู ปละ 1 ครั้ง มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม เชน การตรวจสอบ
พัสดุประจำป การตรวจสอบงบการเงิน ในดานการจัดการเรียนการสอนก็มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เปน
ตน จัดใหมีแผนบริหารความเสี่ยงอยางนอย 4 ดานไดแก ดานการบริหารกลยุทธ ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน 
ความเสี่ยงดานการเงิน และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กำหนดระดับความเสี่ยงและการปองกัน
ความเสี่ยงซึ่งสามารถแกปญหาโดยเฉพาะในการศึกษา 2562 ที่ศูนยไดกำหนดระดับความเสี่ยงดานจำนวน
นักศึกษาที่จะเขาศึกษาตามแผนการรับจากผลการดำเนินการก็พบวา ไดนักเรียนที่มีคุณสมบัติและจำนวนตาม
แผนการรับที่ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยไดครบ จัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมี
เงื่อนไขเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ เชนการกำหนดคาตอบแทนพิเศษสายบริการ เงินประจำตำแหนงผูบริหาร
และระบบการใหโทษอยางยุติธรรมฝายคณะกรรรมการประเมิน โดยการพิจารณาจากความสอดคลองของ
ตัวชี้วัดระดับบุคคลกับภารกิจและผลผลิตหลักของตำแหนงในงานนั้นและตองเชื่อมโยงกับกลยุทธขององคกร 
ระบบขอมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินการดำเนินการ เชน การปวย ลา มาสาย ขาด เปนตน รวมท้ัง
ศูนยไดจัดใหมกีระบวนการในการสรางความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดสวนเสีย 
บทบาทและหนาที่ของบุคลากร ความสำคัญตามสายงานที่ปฏิบัติ  ผานการบรรยาย พูดคุย สนทนากลุมและ
การประชุมบุคคลากรประจำเดือน  

5. หลักความโปรงใส ศูนยฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลแกบุคลากรท้ังผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและ
ทางลบ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ผานหลายชองทางเชน จากบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง 
หรือคณะกรรมการในการเดินการ รายงานผลการดำเนินการตามไตรมาสหรือรายงานผลการดำเนินการ
ประจำป ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเฉพาะขอมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานของศูนย ฯ 
ประกาศการจัดซื้อจัดจางที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมไดมอบหมายใหหนวยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยเปนผูดำเนินการ จัดใหมีระบบควบคุมภายในโดยมหาวิทยาลัยและใหมีเขาหนาที่การเงิน 
บัญชีและพัสดุแยกจากกัน  

6. หลักการมีสวนรวม ศูนยฯ เนนการมีสวนรวมของบุคคลากรในการตัดสินใจ ดำเนินการ การแสดง
ความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค เปดเผยและใหบริการขาวสารแกบุคลากรในหลายชองทาง การทำงานในรูปของ
คณะกรรมการในการการปฏิบัติงานและการบริหาร มีชองทางรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรผานการประชุม 
หรือการปรึกษาหารือ หรือรับขอรองเรียนผานสายตรง มีการนำขอคิดเห็นมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานเปดโอกาสใหบุคลากรพัฒนางานในความเชี่ยวชาญของตนเองและงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

7. หลักการกระจายอำนาจ ศูนยฯ ไดบริหารงานแบบกระจายอำนาจและการมอบหมายการควบคุม
กำกับดูแลในภาระงานของศูนยผานรองผูอำนวยการที่รับผิดชอบงานดานวิชาการ หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนผูชวยผูอำนวยการประกอบดวยผูชวยผูอำนวยการฝายกองกลางที่รับผิดชอบดานงานสำนักงาน 
สารบัญ การเงิน  ผูชวยผูอำนวยการฝายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมดูแลในสวนของงานพัสดุ อาคาร รักษา
ความปลอดภัย แมบานและผูชวยผูอำนวยการฝายบริการนักศึกษา ดูแลในสวนกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรม
หอพัก การใหบริการนักศึกษา การประชาสัมพันธ หัวหนาสวนงาน เชนงานแผน งานประกัน กิจการพิเศษ 
รายละเอียดตามโครงสรางการบริหารงานของศูนย  

8. หลักนิติธรรม ศูนยฯ ยึดระเบียบและแนวปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและอำนาจบุคคล
ตามที่กฎหมายคุมครองซึ่งบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและความตองการตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ดำเนินการ สามารถออกเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ไดตามที่ พรบ. มหาวิทยาลับกำหนดหรือ
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ใชสิทธิสวัสดิการตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดหรือขอตรวจสอบ ขอดูเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับขอบังคับตางๆ 
และสามารถยื่นขอรองเรียนไดตามกฎหมายกำหนดพบวาในปที่ผานมาไมพบขอรองเรียนใด ๆจากบุคลากร 
นักศึกษาและทองถ่ินชุมชน มีเพียงขอเสนอแนะหรือขอเสนอความตองการในการพัฒนาเทานั้น ซ่ึงขอรองเรียน
ตางๆ สามารถดำเนินการไดหลายชองทาง เชนการทำหนังสือรองเรียนยังหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือสายตรง
อธิการบดี ในขณะที่ศูนยฯก็สงเสริม และนำเสนอขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับบุคลากรและนักศึกษา
อยางสม่ำเสมอและมีการประชาสัมพันธกฎหมายและขอบังขับตาง ๆ ใหนักศึกษาและบุคลากรทราบผานทาง
เว็บไชตของหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งมีการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการกำหนดระเบียบข้ันตอนและระดับความผิด พิจารณาผานคณะกรรมบริหาร
ศูนย สามารถเปดเผยขอความหรือตรวจสอบขอมูลได โดยมีข้ันตอนดังนี ้

- ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
- ทำการสอบสวน 
- พิจารณาความผิด 
- กำหนดการลงโทษ 
- รายงานผลการดำเนินการใหมหาวิทยาลัยทราบ 

9. หลักความเสมอภาค ศูนยฯ มีการกำหนดนโยบายในระดับคณะกรรมการบริหารเพื่อบริหารจัดการ
ดวยความเสมอภาคทั้งแนวปฏิบัติและการดำเนินการผานกลไกล เชนการประชุม การทำหนังสือเวียน การติด
ประกาศ การเปดเผยผานทางเว็บไซต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความเสมอภาคดาน การเลื่อน
ตำแหนง/การเลื่อนข้ันเงินเดือน การไดรางวัล การมอบงานใหปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน การจัด
สภาพแวดลอมหองปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ีและการแรกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร  

10. หลักมุงเนนฉันทามติ ศูนยฯ บริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ เชน คณะกรรมการบริหาร
ศูนย คณะกรรมการบริหารงานบุคล คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีศูนยแตงตั้งเพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการทำงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปดโอกาสใหคณะกรรมการชุดตาง  ๆสามารถแสดงความคิดเห็น และลงมติเห็นชอบการ
ดำเนินการของศูนยฯ ได   

ขอ 5 การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดการ 
ความรูตามระบบ 

ผลการดำเนินงาน ขอ 5 ศูนยฯ นครนายก มีการกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกฝายในศูนยฯ มี
การดำเนินการจัดการความรู (เรื่อง KM) กำหนดในแผนการจัดการความรู พิจารณากำหนดกลุมเปาหมาย
ออกเปน 3 กลุมตามแผนการจัดการความรูดังนี้ 

1. กลุมคณาจารยและนักวิจัย จะเนนดานการพัฒนาดานความเปนเลิศการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเยนการสอนและการบริการวิชาการ เชน การพัฒนาหลักสูตร STOPMOTION เพ่ือพัฒนา
สื่อการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 

2. นักศึกษาจะเนนกิจกรรมดานการพัฒนาบัณฑิต เชนการออกแบบและการทำแผนกิจกรรมหอพัก
นักศึกษาโดยฝายกิจการนักศึกษา หลักสูตร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

3. กลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะเนนกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามตำแหนงงาน
และการบริการวิชาการโดยการหาแนวปฏิบัติที่ดีจากผลการดำเนินงานที่ผานมา เชน การทำคูมือการบริการ
วิชาการ การจัดอบรม 
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ขอ 6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

ผลการดำเนินงาน ขอ 6 ศูนยฯ นครนายก มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กำหนดโดยเนนที่ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน การใชคอมพิวเตอรไอแพด 
Application ตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู รวมถึงการพัฒนางานวิจัย
เพื่อการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการโดยการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย เชน ทุนของมหาวิทยาลัย ทุน วช. 
หรือหนวยงานอื่นๆ มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนำความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการใหบริการวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรผาระบบการประเมินตามภาระงาน งานที่ไดรับมอบหมายและงานสรางสรรค
มีการประชุมติดตามงานและรายงานผลการดำเนินการเปนระยะในทุกภาคเรียนโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความสอดคลองกับภาระงานที่ไดรับมอบหมายของบุคลากรแตละคนในภาระหนาที่ที่ตองรับผิดขอบใน 2 
สวนในภาระงานประจำตอง Reskill ทำการทบทวนองคความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน Upskill พัฒนาตนเอง
โดยการไปศึกษาเพ่ิมเติม อบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับภาระงาน การโคชโดยผูเชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใน
งานท่ีไดรับมอบหมายใหมทำใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ 7 การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานดานการประกัน 
คุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที ่สถาบันกำหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนินงาน ขอ 7 มีการกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหมีการดำเนินงานดานประกันคุณภาพ
ภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับศูนยการศึกษา ภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สป.อว.) ตามคูมือเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (SDU QA) ท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพัฒนาข้ึนมา โดยการตรวจติดตามความกาวหนาการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน ตรวจประเมินเม่ือ
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ผานระบบออนไลน ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ประจำปการศึกษา 2562 รอบ 9 
เดือน ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผานระบบออนไลน และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน จะตรวจประเมินใน
วันที ่ 20 สิงหาคม 2562 และหลังจากดำเนินการตรวจประเมินเรียบรอยแลวจะนำเขารายงานตอคณะ
กรรมการบรหิารศูนยฯ นครนายก ตอไป      

รายการหลักฐาน  
D 5.1.1 แผนกลยุทธศูนยฯ นครนายก 2561 - 2564 
D 5.1.2 แผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
D 5.1.3 แผนจัดหารายได และรายงานงบรายรับ-รายจาย รายไตรมาส 
D 5.1.4 แผนบริหารความเสี่ยงของศูนยฯ นครนายก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
D 5.1.5 รายงานผลประเมินการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 
D 5.1.6 รายงานการกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนการดำเนินการการจัดการความรู 
D.5.1.7 แผนการบริการและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
D 5.1.8 คูมือเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
7 ขอ 7 ขอ 

 
7 ขอ 

(1,2,3,4,5,6,7) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. นางเอมิกา         รัตนมาลา 
2. นางนฤมล          โพธิ์ชัย 
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 
 

ขอ 
 

เกณฑการประเมิน/การใหคะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 ลูกคา ผูรับบริการ/ผูวาจางตองการใหมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เปนผูดำเนินงาน 
1 1 

2 ผลการดำเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานท่ีโดดเดน 
นาประทับใจและไดรับความชื่นชม 

1 1 

3 ผลการดำเนินงานระดับนานาชาต ิและมีผลงานท่ีโดดเดน 
นาประทับใจและไดรับความชื่นชม 

2  

4 ผลงาน/ผลงาน/โครงการท่ีเกิดจากการสรางนวัตกรรมท่ีเปน 
รูปธรรมและมี Impact ชัดเจน 

1 1 

5 กระบวนการทำงานท่ีเปนนวัตกรรมรับกับวิถีใหม 1 1 

6 มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ คูมือการทำงานรูปแบบใหมท่ี
ยกระดับการปฏิบัติงาน 

1 1 

7 พฤติกรรมใหมของบุคลากรสวนมากท่ีสอดรับวิถีใหมอยาง
ชัดเจน 

1 1 

 

ผลการดำเนินงาน  
ขอ 1 ลูกคา ผูรับบริการ/ผูวาจางตองการใหมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนผูดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน ขอ 1  
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมอบหมายใหศูนยการศึกษานอกที่ตั ้งนครนายก ดำเนินโครงการ

ประเมินความพึงพอใจของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรีและ
จังหวัดระยอง ในการใหบริการดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานทองถ่ินตอประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตำบล ในดานชองทางการใหบริการ การใหบริการของเจาหนาท่ี ข้ันตอนการใหบริการ และ
กระบวนการใหบริการ เปนตน วาประชาชนมีความพึงพอใจกับการใหบริการของหนวยงานมากนอยอยางไร 
จำนวน 25 หนวยงาน 

2. หนวยงานจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จังหวัดนครนายก มอบหมาย
ใหศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ดำเนินโครงการการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับผลการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาท่ีต่ำกวามาตรฐานใหมีผลการประเมินอยูในระดับดีในปงบประมาณ 2552 จำนวน 8 แหง
และไดรับการสนับสนุนใหดำเนินการเพ่ิมเติมในปงบประมาณ 2563 อีกจำนวน 10 แหงรวม 18 แหง 

ขอ 2 ผลการดำเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานท่ีโดดเดนนาประทับใจและไดรับความชื่นชม 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.5 มสด. SDU 5 

ช่ือตัวช้ีวัด : งานสรางสรรคบนความเช่ียวชาญ หรือ 
                นวัตกรรมของสวนดุสิต 
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ผลการดำเนินงาน ขอ 2 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดรับมอบหมายจากกลุมภาคตะวันออก 2 
ใหศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย กิจกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการสงเสริมความเชี่ยวชาญดานกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัยในปงบประมาณ 2563 จำนวน จังหวัดละ 50 คน รวม 250 คนผลการดำเนินงานไดรับ
ความพึงพอใจจากผูวาจางและผูเขารับการพัฒนาเปนอยางดียิ่ง โดยมีหนังสือขอบคุณจากหนวยงานในความ
รวมมือและผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมรอยละ 90 ซ่ึงอยูในระดับดีมากของการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาอบรมในครั้งนี้ 

ขอ 3 ผลการดำเนินงานระดับนานาชาติ และมีผลงานท่ีโดดเดนนาประทับใจและไดรับความชื่นชม 
ผลการดำเนินงาน ขอ 3 N/A 
ขอ 4 ผลงาน/ผลงาน/โครงการท่ีเกิดจากการสรางนวัตกรรมท่ีเปนรูปธรรมและมี Impact ชัดเจน 
ผลการดำเนินงาน ขอ 4 
1. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ไดดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะ EF สำหรับเด็ก

ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยใชเทคนิค STOP MOTION นำเสนอผานชองทาง Youtube และ WBSC เพ่ือ
สงเสริมการเรยีนการสอนออนไลน 

2. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดดำเนินการโครงการพัฒนาโครงการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาศนูย
พัฒนาเด็กเล็กโดยใชระบบการนิเทศออนไลนสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจำนวน 606 ศูนย ในเขตภาคตะวันออก 
ประกอบดวยจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแกว จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยเริ่ม
ทดลองใชในปการศึกษา 2563 

ขอท่ี 5 กระบวนการทำงานท่ีเปนนวัตกรรมรับกับวิถีใหม 
ผลการดำเนินงาน ขอ 5 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีแนวคิดเพ่ือปรับกระบวนการทำงานท่ีเปน

นวัตกรรมรับกับวิถีใหม ประกอบดวย  
1. องคกรควรมุงเนนผลงาน (output) แทนที่จะมา Focus กับการลงเวลามาทำงานมีการพิจารณา 

ทบทวนตำแหนงงานวา ตำแหนงและหนวยงานใดที่จะ work from home ตำแหนงยังจำเปนตองมาทำงานท่ี
ศูนยซ่ึงสวนมากมักจะเปนงานท่ีจะตองมาใชเครื่องไมเครื่องมือในท่ีทำงาน พรอมท้ังกำหนดวิธีการวัดผลงานตาม
ลักษณะงานใหชัดเจน  

2. หา software ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงาน ไมวาจะเปน software สำหรับการ work from 
home หรือ software ท่ีใชในการสื่อสารระหวางพนักงานในการประสานงาน รวมถึงมีการวางมาตรการในการ
สื่อสารสั่งการของแตละหนวยงาน วาใครจะเปน contact person เมื่อเกิดเหตุเรงดวนฉุกเฉินหรืองานเรงดวน
สามารถประสานไดทันที  

3. ศูนยฯ หาบุคคลที่ทำงานในตำแหนงทดแทน กรณีที่บุคคลหลักไมไดมาปฏิบัติหนาที่พรอมทั้งแผนการ
พัฒนาบุคลากร (individ-ual development plan-IDP) ที่ถูกวางตัวใหเปนผูดำเนินการตอ (Successor)  
รวมถึงมีการติดตามผลการพัฒนาใหชัดเจน ผลการดำเนินงานเชน การ Work From Home การอยูในบาน 
พรอมทำงาน ทำกิจกรรมตาง ๆ ภายในที่อยูกอาศัยของตนเอง การดำเนินการสั่งการหรือติดตามงานทางทาง
อิเล็กทรอนิกส การเรียน Online Learningในดานการบริการวิชาการไดพัฒนากระบวนการทำงานดานการ
จัดการอบรมโดยใชระบบออนไลนที่เปนนวัตกรรมรับกับวิถีใหมใหกับผูปกครองและครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
จังหวัดนครนายก ระบบการติดตอประสานงาน การประชุมผานระบบไลน การใชโปรแกรม ZOOM หรือ 
Microsoft Team เปนตน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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ขอ 6 มาตรฐาน/แนวปฏิบัต/ิ คูมือการทำงานรูปแบบใหมท่ียกระดับการปฏิบัติงาน 
ผลการดำเนินงาน ขอ 6 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ศึกษาระบบมาตรฐานและนำมาพัฒนาเปน

ระบบการบริการวิชาการและการฝกอบรมโดยจัดทำคูมือปฏิบัติงานและมีการนำระบบออนไลนเขามาชวยใน
การดำเนินการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น เชน การสรางงานระบบแบบสอบถามจาก google 
From การสรางแบบฟอรมการลงทะเบียน Online การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการผานชองทางออน
ไลนโดยการนำเอาเทคโนโลยีมาเปนตัวชวยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ลด
ภาวะเสี่ยงในการดำเนินงานในเรื่องของความลาชาลงและกระชับเวลามากยิ่งข้ึน 

ขอ 7 พฤติกรรมใหมของบุคลากรสวนมากท่ีสอดรับวิถีใหมอยางชัดเจน  
ผลการดำเนินงาน ขอ 7 บุคลากรพัฒนาองคความรูดวยการตอยอดดาน ไอที โดยนำมาประยุกตใชกับ

กระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรูระบบการทำงานแบบออนไลน การประชุมผานชองทาง Program 
team และนำสื่อออนไลนมาปฏิบัติงานโดยจะมีการพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่องโดยการทำเปนลิงคขอมูลซ่ึง
สามารถดาวนโหลดขอมูลท่ีเปนขอมูลมาตรฐานไดในหลายชองทางผาน แอพิเคชั่นตางๆ เพ่ือรวดเร็วในเรื่องของ
ขอมูลขาวสารและเปนฐานขอมูลเดียวกันซึ่งเชื่อมตอกับระบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะทำใหการ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึนในกระบวนการทำงาน 

 
รายการหลักฐาน 

ขอท่ี 1  
D 5.5.1 หนังสือขอความรวมมือดำเนินโครงการจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนังสือตอบ

รับการดำเนินโครงการ 
D 5.5.2 หนังสืออนุมัติโครงการการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/หนังสืออนุมัติโครงการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยทุกชวงวัย 
ขอท่ี 2  
D 5.5.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
ขอท่ี 3  
N/A 
ขอท่ี 4  
D 5.5.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม เชน 

ภาพการดำเนินงานโครงการ ขอความ ความประทับใจของผุเขารับการอบรม เปนตน 
D 5.5.5 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการรวม

บริการวิชาการเชิงพ้ืนท่ี 
ขอท่ี 5  
D 5.5.5 คูมือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ขอท่ี 6  
D 5.5.6 คูมือกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการปฏิบัติงาน 
ขอท่ี 7  

D 5.5.7 คูมือระบบออนไลนในการใชงานเพ่ือเปนชองทางในการสื่อสาร การปฏิบัติงานซ่ึงเชื่อมตอระบบเดียวกับ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
7 ขอ 6 ขอ 

 
6 ขอ 

(1,2,4,5,6,7) 
6 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. นางเอมิกา           รัตนมาลา 
2. นางสาวพันธทิพย   สิงหปาน  
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     ระสงค 
      
 

เกณฑประเมิน 
 

ขอ 
 

เกณฑการประเมิน/การใหคะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 หลักสูตร (ท้ังระยะสั้นและระยะยาว) ท่ีบรรจุลักษณะ IaH ไว

ในหลักสูตร 
1 1 

2 มีการใชประโยชนจากเครอืขายนานาชาติ เชน วิธีการสอน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู รอยละ 25 

1 1 

3 นักศึกษาตางชาติมาศึกษา (ท้ังระยะสั้น/ระยะยาว) ใน
มหาวิทยาลัย อยางนอย 1 กลุม/ 1-15 คน (หากมากวา 15 
เพ่ิม 1 คะแนน) 

1  

4 การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูขามวัฒนธรรมรวมถึง 
การ Virtual Exchange กับคูความรวมมือ หรือแมแตศิษย
เกาผานสื่อเทคโนโลยี มีกิจกรรมการเรยีนการสอน/กิจกรรม
สนับสนุนท่ีมองเห็นหรือมีผลเดนชัด  
    ถามี แตยังไมเห็นเดนชัด = 0.5 คะแนน 

1 0.5 

5 สภาพแวดลอม การจัดการเรียนการสอนท่ีแสดงถึงความเปน
สากล ประกอบอยูในสภาพแวดลอม 

1 1 

6 สภาพแวดลอมโดยรวมของหนวยงาน และความเปนอยูท่ี
แสดงใหเห็นถึงความเปนสากล 

1 1 

7 บุคลากรมีบุคลิกภาพท่ีดีตามแบบฉบับความเปนสวนดุสิต 
    ถา 1 ใน 3 ของบุคลากรยังตองปรับปรุง = 0.5 คะแนน 

1 1 

8 นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดีตามแบบฉบับความเปนสวนดุสิต 
    ถา 1 ใน 3 ของนักศึกษายังตองปรับปรุง = 0.5 คะแนน 

1 1 

 

ผลการดำเนินงาน  
ศูนยฯ นครนายก ประชุมรวมกับอาจารยประจำหลักสูตรฯ และบุคลากรศูนยฯในการวางแผน ดำเนินงาน 

และกำกับติดตามการสรางความเปนสากลและพัฒนาภาษาอังกฤษจากภายในศูนยฯ นครนายก ประจำป 2562 
ดังนี้ 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.6 มสด. SDU 5 

ช่ือตัวช้ีวัด : การสรางความเปนสากลจากภายใน 
               มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Internationalization  
               at home : laH) 
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ขอ 1 หลักสูตร (ท้ังระยะสั้นและระยะยาว) ท่ีบรรจุลักษณะ IaH ไวในหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน ขอ 1 
1. ศูนยฯ นครนายก และ หลักสูตรฯ จัดทำหลักสูตร (ระยะสั้น) ท่ีบรรจุลักษณะ IaH ในหัวขอ การ

พัฒนาการสอบ TOEIC โดยอาจารยผูสอนชาวตางชาติ ตลอดปการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกชั้นปท่ี 1 - 4 
สัปดาหละ 1 วัน 

2. ศูนยฯ นครนายก และ หลักสูตรฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (ระยะสั้น) จาก
ผล pre และ post test ของนักศึกษา ซ่ึงพบวาผลคะแนนหลังการเรียนในหลักสูตร (ระยะสั้น) เพ่ิมข้ึนกอนการ
เรียน 

ขอ 2 มีการใชประโยชนจากเครือขายนานาชาติ เชน วิธีการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู รอยละ 25 
ผลการดำเนินงาน ขอ 2 หลักสูตรฯ นำโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ English Discoveries มาใชในการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเรียนรูพรอมกันในชั้นเรียนและ
เรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนได โดยนักศึกษาชั้นปที่ 1 - 4 จำนวน 116 คน เขาใชงานโปรแกรมทุกคน คิด
เปน รอยละ 100 

ขอ 3 นักศึกษาตางชาติมาศึกษา (ท้ังระยะสั้น/ระยะยาว) ในมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 กลุม/ 1-15 คน 
ผลการดำเนินงาน ขอ 3 N/A 
ขอ 4 การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมรวมถึงการ Virtual Exchange กับคูความรวมมือ หรือแมแตศิษยเกาผานสื่อเทคโนโลยี มีกิจกรรม
การเรียนการสอน /กิจกรรมสนับสนุนท่ีมองเห็นหรือมีผลเดนชัด 

ผลการดำเนินงาน ขอ 4 
1. หลักสูตรฯ นำโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ English Discoveries มาใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อเรียนรูขามวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรูวัฒนธรรมของชาวตางชาติ เชน การ
อาน Magazine Online เก่ียวกับการใชชีวิตของนักเรียนตางชาติ เปนตน 

2. หลักสูตรฯ มีประเมินการเขาใชโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ English Discoveries ของนักศึกษาชั้นป
ท่ี 1 - 4  โดยแตละภาคเรียนอยูท่ี 20 ชั่วโมง และระดับทักษะภาษาอยูรอยละ 80 

ขอ 5 สภาพแวดลอม การจัดการเรียนการสอนท่ีแสดงถึงความเปนสากล ประกอบอยูในสภาพแวดลอม 
ผลการดำเนินงาน ขอ 5 ศูนยฯ นครนายก และ หลักสูตรฯ รวมกันจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน โดยมีอาจารยชาวตางชาติจิตอาสา
มาจัดกิจกรรม English Daily ใหกับนักศึกษาในการฝกพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน และ
จัดใหมีสื่อภาษาอังกฤษ เชน คลิปวิดีโอเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบริเวณอาคารเรียน เปนตน 

ขอ 6 สภาพแวดลอมโดยรวมของหนวยงาน และความเปนอยูท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนสากล 
ผลการดำเนินงาน ขอ 6 ศูนยฯ นครนายก และ หลักสูตรฯ รวมกันจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ ดวยการจัดทำปายบอกอาคารสถานที่ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบุคลากรของ
ศูนยฯ และอาจารยประจำหลักสูตรฯ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนกับชาวตางชาติท่ีมาติดตอ ณ ศูนยฯ ได 

ขอ 7 บุคลากรมีบุคลิกภาพท่ีดีตามแบบฉบับความเปนสวนดุสิต 
ผลการดำเนินงาน ขอ 7 ศูนยฯ นครนายก มีการชี้แจงและติดตามบุคลิกภาพและการแตงกายของ

บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการในการประชุมศูนยฯ ทุกเดือน สอดคลองกับนโยบายตามแบบฉบับ
ความเปนสวนดุสิตของมหาวิทยาลัย 
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ขอ 8 นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดีตามแบบฉบับความเปนสวนดุสิต 
ผลการดำเนินงาน ขอ 8 ศูนยฯ นครนายก และ หลักสูตรฯ ชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยใหกับ

นักศึกษาทุกชั้นป และจัดอบรมบุคลิกภาพและการแตงกายตามแบบฉบับความเปนสวนดุสิตใหกับนักศึกษา 
พรอมท้ังมีการกำกับติดตามและประเมินผลทุกภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง 
รายการหลักฐาน  
      D 5.6.1 ผล pre และ post test ของนักศึกษา 
      D 5.6.2 ผลการเขาใชโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ English Discoveries ของนักศึกษา 

D 5.6.3 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
      D 5.6.4 รายงานการประชุม: ติดตามบุคลิกภาพและการแตงกาย 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
8 ขอ 7 ขอ 

 
7 ขอ 

(1,2,4,5,6,7,8) 
6.5 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. อาจารยรวี         ศิริปริชยากร 
2. อาจารยกุลธิดา    มีสมบูรณ 
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 

ระดับ เกณฑประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 ผลการดำเนินงานต่ำกวา รอยละ 50 1 - 
2 ผลการดำเนินงานตั้งแต รอยละ 50 ถึง 64 2 - 
3 ผลการดำเนินงานตั้งแต รอยละ 65 ถึง 79 3 - 
4 ผลการดำเนินงานตั้งแต รอยละ 80 ถึง 89 4 - 
5 ผลการดำเนินงานตั้งแต รอยละ 90 ข้ึนไป 5 100 

 
 

จำนวนหลักสูตรท่ีมีผลการเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานครบทุกประเด็น 
จำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปดสอน ณ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

 

1 
1 

 

ผลการดำเนินงาน  
ขอ 1 โครงสรางการบรหิารจัดการและระบบบริหารงานบุคล   
ผลการดำเนินงานขอ 1 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เพียงหลักสูตรเดียว การดำเนินงานหรือกิจกรรมหลักสูตร มีความเชื่อมโยงกับ
คณะครุศาสตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในมหาวิทยาลัย เชน เริ่มตั้งแตการรับนักศึกษา จนถึง นักศึกษาจบ
หลักสูตร ตองมีเอกสารจากผูอำนวยการศูนยการศึกษาผานคณบดีคณะครุศาสตร ผานหลักสูตร ผานรอง
อธิการบดีฝายวิชาการ ผานอธิการบดี ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตองผานคณะ
ตามลำดับขั้นตอน กิจกรรมและงานตางๆ เรามีการเชื่อมโยงกับคณะ เชน การรวมกันการตรวจการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อใหการบริหารหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด   
รวมถึงการรวมกันจัดทำ มคอ.3 รวมกัน และการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลกัสูตรรวมกัน  ตลอดจน
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานรวม กันเปนประจำ  สวนการบริหารงานบุคลากรมีโครงการการบริหาร
จัดการและระบบบริหารบุคคล เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในที่ตั้ง โครงสรางการบริหารและการดำเนินงานของ
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีคณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก ซ่ึงประกอบดวย 
ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ประธานหลักสูตร และผูแทนหัวหนาหนวยงาน 
เปนผูดำเนินงานใหไปสูทิศทางที่กำหนดรวมกันในการกำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของศูนยฯ โดยใหสอดคลอง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และบริบทของพ้ืนท่ีตั้งศูนยฯ โดยมี อธิการบดี เปนผูกำกับดูแลและใหคำปรึกษา 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.8 มสด. SDU 5 

ช่ือตัวช้ีวัด : ความเช่ือมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกบัการ 
               จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

X 100 = 100 

X 100  
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ขอ 2 ระบบทะเบียนนักศึกษา  
ผลการดำเนินงานขอ 2 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีแผนการรบันักศึกษามีอยางเปนระบบ โดย

เริ่มตั้งแตแผนการรับนักศึกษาประจำปการศึกษา ผานการประชุมใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ  แลวประกาศ 
รับนักศึกษา ตามระบบ TCAS  ระบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัย  แลวจะใหนักเรียนท่ีสนใจเขาสมัครตามรอบตาม
ระบบท่ีตนเลือกใชโดยผานระบบบรหิารการศึกษา โดยมีระบบบริหารการศึกษา Iregis  เปนระบบสนับสนุนการ
ทำงานเชื่อมโยงระหวางศูนยการศึกษานอกที่ตั ้งนครนายก แตจะตางกันท่ีuser ที่เขาระบบใชการทำงาน 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา การรับสมัคร และคาธรรมเนียมการศึกษาจะเหมือนกันกับในมหาวิทยาลัย ทุก
อยางเชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแตรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา จนกระท่ังสำเร็จการศึกษา 

ขอ 3 การบริหารงานวิชาการ/การเรียนการสอน (ภายใตการกำกับของคณะทีเปดสอนหลักสูตรนั้นๆ)   
ผลการดำเนินงานขอ 3 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก การบริหารงานวิชาการอยูภายใตการกำกับ

ดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการและคณบดีคณะครุศาสตร  โดยปฏิทินการดำเนินงานการจัดการเรียนการ
สอนสอดคลองกับการดำเนินงานในมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินการผานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (E–
Office)  มีกำหนดเวลาเดียวกัน สวนงานการเรียนการสอน โดยแตละวิชาที่จะสอนแตละภาคการศึกษามีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูสอนและผานความเห็นชอบของหลักสูตร  คณะ และมีการทำ มคอ.3 รวมกัน ออก
ขอสอบรวมกันกับอาจารย มีคำสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอน ผูรับผิดชอบรายวิชา จัดอาจารยผูสอนและจัดอาจารยท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสม จนถึงการสอบและการประกาศผลการเรียน ยังมีกำหนดการสอบเดียวกันกับมหาวิทยาลัย 

ขอ 4 ระบบการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
ผลการดำเนินงานขอ 4 ศูนยการศึกษานอกที ่ต ั ้ง นครนายก ใชระบบบริหารการศึกษาเวปชื่อ 

https://academic.dusit.ac.th ผูใชจะรหัสผาน เขาไปใชระบบ เพื่อรับชำระเงินคาธรรมเนียมนักศึกษา การ
ตรวจสอบการชำระเงิน การรับชำระเงิน โดยใชระบบบริหารการศึกษา Iregis และการออกใบเสร็จรับเงินเปน
ใบเสร็จที่ไดเบิกจากกองคลังมหาวิทยาลัยในที่ตั้ง และนำสงเงินประจำวันโดยใชวิธีการรายงานการรับเงินพรอม
สลิปธนาคารใหกองคลังภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวันท่ีมีการรับเงิน  ซ่ึงใชระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยในท่ีตั้ง 
ตลอดจนการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารมีการประสานงานตางๆ ระหวางศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก   
กับมหาวิทยาลัยในท่ีตั้ง จะดำเนินการผานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (E–Office)  อีกทั้งยังมีการจัดประชุม
ผานระบบ VDO Conference Online รวมกันกับหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยในที ่ต ั ้ง เพื ่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีจัดทำรายงานนผล
การดำเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยปละ 1 ครั้ง เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

ขอ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีกำหนด  

ผลการดำเนินงานขอ 5 ศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง นครนายก ภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามคูมือเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกำหนด และการติดตามความกาวหนาการดำเนินงานของระดับ
หลักสูตร รอบ 9 เดือน ในเดือนมิถุนายน 2563 ผานระบบออนไลน และการตรวจติดตามความกาวหนาของการ
ประกันคุณภาพภายในระดับศูนยฯ จะตรวจติดตามในเดือนกรกฎาคม 2563 และหลังจากตรวจติดตาม
เรียบรอยแลวจะนำเขารายงานตอคณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  โดยใชระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนระบบเดียวกันกับมหาวทิยาลัยในท่ีตั้งตามท่ีกำหนด 
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การประเมินตนเอง 
ในปการศึกษา 2562 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีหลักสูตรที่เชื่อมโยงมาตรฐานและปฏิบัติงาน

ครบทุกประเด็น อยูจำนวน 1 หลักสูตร  คิดเปนคารอยละ 100 และมีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน บรรลุ
เปาหมายตามท่ีกำหนดไว  
 
รายการหลักฐาน  
      D 5.8.1 คำสั่งแตงตั้งผูอำนวยการ / การบริหารงานบุคลากร คำสั่งการประเมินบุคลากร 
      D 5.8.2 ระบบบริหารงานทะเบียนนักศึกษา เวปไซด  https://academic.dusit.ac.th 

D 5.8.3 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  /คำสั่งแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
      D 5.8.4 เอกสารระบบการเงินโดยเขา เวปไซด  https://academic.dusit.ac.th ของผูใช 
      D 5.8.5 เอกสารผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พ.ศ. 2560 ศูนยฯ นครนายก 
 
การประเมินตนเอง 

เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 
ระดับ รอยละ 89 

 
รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. นางธมลวรรณ     เปรมศรี 
2. นางสาวคนิตฐา    ปนทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://academic.dusit.ac.th/
https://academic.dusit.ac.th/
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 
 

ขอ 
 

เกณฑการประเมิน/การใหคะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 บุคลากรไดรับ Certificate ท่ียกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงาน

จากสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงหรือไดรับการยอมรับในวง
กวางระดับนานาชาติ (หากมากกวา รอยละ 10 ของบุคลากร
ท้ังหมด + 1 คะแนน) 

3 3 

2 บุคลากรไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันท่ีมี
ชื่อเสียงหรือไดรับการยอมรับในวงกวางระดับประเทศ 
(หากมากกวารอยละ 20 ของบุคลากรท้ังหมด + 1 คะแนน) 

2  
 

3 บุคลากรของหนวยงานไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ท่ีแสดง
ถึงการ up-skills/re-skills ท่ีสอดคลองกับพัฒนางาน รอยละ 
30 

1 1 

4 ผลงานท่ีสรางหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพท่ีไดรับ 
Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จำนวน 1-5 ผลงาน 
หรือไมนอยกวารอยละ 50 ของจำนวนประกาศนียบัตรท่ี
ไดรับ 

1  
 

5 ความพึงพอใจของผูรับบริการจากขอ 4 เชิงปริมาณรอยละ 
80 และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีเปนเอกฉันท (สัมภาษณหรือแสดงหลักฐานประกอบ) 

1  
 

6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานระดับนั้นๆ (อายุไมเกิน 2 ป)  

1  
 

 
 

ผลการดำเนินงาน  
ขอ 1 บุคลากรไดรับ Certificate ท่ียกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจากสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงหรือ

ไดรับการยอมรับในวงกวางระดับนานาชาติ 
ผลการดำเนินงาน ขอ 1 บุคลากรไดรับ Certificate จากสถาบันการศึกษาที่มีชื ่อเสียงหรือไดรับการ

ยอมรับในวงกวางระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวน 1 
คน ไดแก อาจารยรวี ศิริปริชยากร ไดรับการรับรองวิทยฐานะดานการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพดาน
การสอนของสหราชอาณาจักร UK Professional Standards Framework : UKPSF 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.9 มสด. SDU 5 

ช่ือตัวช้ีวัด : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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ขอ 2 บุคลากรไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันท่ีมีชื่อเสียงหรือไดรับการยอมรับในวงกวาง
ระดบัประเทศ 

ผลการดำเนินงาน ขอ 2 N/A 
ขอ 3 บุคลากรของหนวยงานไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ท่ีแสดงถึงการ up-skills/re-skills ท่ี

สอดคลองกับพัฒนางาน รอยละ 30 
ผลการดำเนินงาน ขอ 3 บุคลากรศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดรับประกาศนียบัตรเพ่ือแสดงถึง

การ up-skills/re-skills โดยการเขาอบรมโครงการอบรมสงเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ 2563 โดยบุคลากรที่เขาอบรม จำนวน 17 คน 
แบงเปนสายวิชาการ จำนวน 4 คน สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 13 คน บุคลากรศูนยฯ ทั้งหมด จำนวน 26 
คน คิดเปนรอยละ 65.38  

ขอ 4 ผลงานท่ีสรางหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพท่ีไดรับ Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จำนวน 
1-5 ผลงาน หรือไมนอยกวารอยละ 50 ของจำนวนประกาศนียบัตรท่ีไดรับ 

ผลการดำเนินงาน ขอ 4 N/A 
ขอ 5 ความพึงพอใจของผูรับบริการจากขอ 4 เชิงปริมาณรอยละ 80 และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการ

สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนเอกฉันท 
ผลการดำเนินงาน ขอ 5 N/A 
ขอ 6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรท่ีเปนไปตามมาตรฐานระดับนั้นๆ 
ผลการดำเนินงาน ขอ 6 N/A  

รายการหลักฐาน  
      D 5.9.1 ใบรับรองวิทยฐานะดานการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพดานการสอน 

D 5.9.2 วุฒิบัติการอบรมสงเสรมิจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
       
การประเมินตนเอง  

เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ 2 ขอ 
 

2 ขอ 
(1,3) 

4 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. นางเอมิกา         รัตนมาลา 
2. นางสาวบุษยมาศ จิตตสุนทร 
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 
 

ขอ 
 

เกณฑการประเมิน/การใหคะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 การสื่อสารผานชองทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับ 

กลุมเปาหมาย รวมถึงกลุมนักศึกษาตางชาติ ท้ังภาษาไทย 
อังกฤษ จีน เปนตน การใหคะแนน 

ถามี = 0.25 - 0.5 คะแนน 
ถาครอบคลุม = 0.5 คะแนนข้ึนไป 

(ผูประเมินจะพิจารณาจากผลงานเทียบกับสิ่งท่ีควรจะเปนเม่ือ 
เทียบกับกลุม/อุตสาหกรรมเดียวกัน) 

1 1 

2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบท่ีทันสมัย ท่ีสราง 
ภาพลักษณ อัตลักษณ จุดเนน และความเชี่ยวชาญ/ผลงาน 
สรางสรรคของหนวยงาน ท่ีครอบคลุมจุดเนนท่ีตองการสื่อไป
ยังภายนอก การใหคะแนน ดังนี้ 

ถามี = 0.25 - 0.5 คะแนน 
ถาครอบคลุมจุดเนน = 0.5 คะแนนข้ึนไป 

1 1 

3 ปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน รวมทุกชองทาง 
มากกวา 50,000 followers/จำนวนสมาชิก 

1  

4 จำนวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ท่ีมี Impact ตอการรับรู/รูจัก 
หนวยงาน ความเปนสวนดุสิตในประชาชน (บุคคลภายนอก) 
(พิจารณาจาก จำนวนชิ้นงาน และความถ่ี/ความตอเนื่องใน
การเผยแพร) 

1 1 

5 การรับรูขอมูลขาวสารของบุคคลภายนอกท่ีสงผลจำนวน
ผูสนใจ/ผูสมัครเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1 1 

6 ลูกคาท่ีมารับบริการ หรือสั่งสินคาเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการ
รับขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน (แสดงหลักฐาน
จำนวนท่ีแสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกคาและยอดขายท่ีมี
ผลประกอบการอยางมีนัยสำคัญ) 

1  

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.10 มสด. SDU 5 

ช่ือตัวช้ีวัด : ความสามารถดานการสื่อสารองคการ 
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ผลการดำเนินงาน 
ขอ 1 มีการสื่อชองทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับกลุมเปาหมาย รวมถึงกลุมนักศึกษาตางชาติ ท้ัง

ภาษาไทย อังกฤษ จีน เปนตน 
ผลการดำเนินงาน ขอ 1 ศูนยฯนครนายก ไมมีหลักสูตรที่รองรับกลุมนักศึกษาตางชาติ แตมีการจัดทำ

ชองทางสื่อ Social Media ท่ีครอบคลุมตรงกับกลุมนักศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงจำแนกลักษณะออกเปน 2 กลุม
ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 กลุมดานการศึกษาและกิจกรรมมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการใชสื่อตาง ๆ ไดแก 
         1.1 facebook ซ่ึงจำแนกออกเปนเพจและกลุมดังนี้ 
             - เพจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ยอดผูติดตาม 2,487 คน (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 

2563) ซ่ึงเปนชองทางหลักในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ และเปนชองทางหลักในการติดตอจากผูท่ี
สนใจขอมูลของมหาวิทยาลัย 

         - กลุ ม SDU : Early Childhood Education จำนวนสมาชิก 522 คน (ขอมูล ณ เดือน
กรกฎาคม 2563) เปนกลุมท่ีรวบรวมนักศึกษาทุกรุน ทุกชั้นป ซ่ึงสมาชิกจะครอบคลุมท้ังนักศึกษาท่ีกำลังศึกษา
อยูในปจจุบันและจบการศึกษาแลว เพื่อใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ เฉพาะกลุม เชน การ
เปดรับบริจาคสิ่งของ การขอความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม การประชาสัมพันธกิจกรรมภายใน เปนตน 

        1.2 Line ซ่ึงจำแนกออกเปนกลุมดังนี้ 
        - กลุมสมัครเรียนป 63 (สมาชิก 34 คน) เปนกลุมเปด สำหรับผูปกครองหรือนักศึกษาท่ี

ตองการสอบถามขอมูลในการรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนใหม โดยมีการประชาสัมพันธคิวอารโคดของกลุมไวท่ี
เพจของมหาวิทยาลัย 

        - กลุมหอพัก ม .สวนดุสิตนครนายก (สมาชิก 108 คน) เปนกลุมปด สำหรับนักศึกษาที่พัก
หอพักมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อทำการประชาสัมพันธขอมูลหอพัก อาทิเชน ประกาศคาเชาหอ ประกาศขอ
ความรวมมือเขากิจกรรมหอพัก เปนตน 

        - กลุมปฐมวัย ศูนยนครนายก 63 (สมาชิก 21 คน อยูในระหวางรอเขากลุม) เปนกลุมปด 
สำหรับนักศึกษาท่ีผานการยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยฯนครนายกเรียบรอยแลว เพ่ือ
ใชในการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ในการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาศึกษาในภาคเรียนปการศึกษา 2563 นี้ 

        - กลุ มผู ปกครองนักศึกษาป 62 (สมาชิกจำนวน 45 คน) เปนกลุ มปด สำหรับผู ปกครอง
นักศึกษาปการศึกษา 2562 ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะใชชองทางนี้ในการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรม
ของมหาวิยาลัยดวย อาทิเชน การปรับราคาหอพัก กิจกรรมนักศึกษา ประมวลภาพกิจกรรมตาง ๆ เพื่อให
ผูปกครองไดทราบถึงความเปนอยู การเรียนการสอน กิจกรรมหอพัก กิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ท่ีนักศึกษา
เขารวม สรางความเชื่อม่ันใหกับผูปกครองในการดูแลและพัฒนานักศึกษาไดเปนอยางดี 

       1.3 website 
- http://nakhonnayok.dusit.ac.th/ เว ็บไซตมหาว ิทยาลัยสวนดุส ิต ศ ูนย ฯนครนายก 

สำหรับประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร รวมไปถึงกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยนครนายก 
- http://www.dusit.ac.th/ เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนกลาง) ซึ่งเปนเว็บไซตท่ี

รวบรวมขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธตางๆ ไปจนถึงกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกวิทยาเขต 
ทุกศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

http://nakhonnayok.dusit.ac.th/
http://www.dusit.ac.th/
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- http://entrance.dusit.ac.th/ เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนกลาง) ซ่ึงใชเปนเว็บไซต
สำหรับใหขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ การรับสมัครนักศึกษาในแตละป 

กลุมท่ี 2 กลุมดานบริการศูนยสงเสริมสมรรถนะทางกาย 
           2.1 facebook page ซึ่งมีการจัดทำเพจ swimming club nakhonayok ยอดผูติดตาม 95 

คน (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) เพ่ือใชในการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ สำหรับสวนเปดใหบริการ เชน 
ประกาศโปรโมชั่นตาง ๆ ประกาศวันปดบริการ รายละเอียดการใหบริการตาง ๆ เปนตน 

ขอ 2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบท่ีทันสมัย ท่ีสรางภาพลักษณ อัตลักษณ จุดเนน และ
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานสรางสรรคของหนวยงาน ท่ีครอบคลุมจุดเนนท่ีตองการสื่อไปยังภายนอก 

ผลการดำเนินงาน ขอ 2 ศูนยฯ นครนายก มีการผลิตเนื้อหาสื่อ (content) ตามสถานการณสังคม และ
เนื้อหาสื่อ (content) ที่แสดงถึงผลงานของอาจารยรวมถึงนักศึกษา ตลอดจนเนื้อหาสื่อ (content) กิจกรรม
การเคล ื ่อนไหวของศูนย ฯ อ ีกมากมายหลากหลายช องทาง เช น การทำจดหมายขาว (Newsletter) 
ประชาสัมพันธในชองทาง Social media, การจัดทำแผนพับและโปสเตอรสำหรับผูท่ีสนใจเขาศึกษา, ปายไวนิล
ประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย, การจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อใชในการรับสมัคร
นักศึกษา 

ขอ 3 ปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน รวมทุกชองทาง มากกวา 50,000 followers/จำนวนสมาชิก 
ผลการดำเนินงาน ขอ 3 N/A 
ขอ 4 จำนวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ท่ีมี Impact ตอการรับรู/รูจักหนวยงาน ความเปนสวนดุสิตใน

ประชาชน (บุคคลภายนอก) (พิจารณาจาก จำนวนชิ้นงาน และความถ่ี/ความตอเนื่องในการเผยแพร) สื่อ 
offline ท่ียังมี Impact ตอการรับรูความเปนสวนดุสิต 

ผลการดำเนินงาน ขอ 4 ศูนยฯ นครนายก มีการผลิตสื่อ offline ในการใชประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ศูนยฯ ท่ีมี Impact ตอการรับรู/รูจักหนวยงาน ความเปนสวนดุสิตในประชาชน ไดแก  

1. การผลิตโปสเตอรและการผลิตแผนพับ เชน โปสเตอรการรับสมัครนักศึกษา โปสเตอรใหความรูตาง ๆ 
โดยนักศึกษาใหความสนใจและมีการติดตอสอบถามขอมูลการใหบริการของศูนย เชน เพจศูนยฯ โทรศัพทหรือ
ชองทาง Social media  

2. การผลิตปายไวนิลเพ่ือใชในการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน ปายไวนิล การรับ
สมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธหลักสูตร, ประชาสัมพันธหนวยบริการของศูนย, ประชาสัมพันธกิจกรรมหรือ
โครงการและบริการวิชาการของศูนย ฯ 

3. การประชาสัมพันธขาวสารศูนยฯ ผานชองทางหนังสือพิมพทองถ่ินจังหวัดนครนายก 
4. การจัดทำวิดีโอแนะนำศูนย เพื ่อใชในการออกพื้นท่ีประชาสัมพันธหลักสูตรซึ ่งจากการจัดทำสื่อ 

(Offline) พบวา มีแนวโนมในการตอบสนองการรับรูจากสื่อ ดังนี้  
- จำนวนยอดผูใชบริการศูนยสงเสริมสมรรถนะทางกาย ประจำป 2563 (เดือนมกราคม-กรกฎาคม) 

ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบจำนวนกัน พบวา ในแตละเดือนมีจำนวนผูที่เขามาใชบริการที่มีแนวโนมเพิ่มมาก

ข้ึน ดังปรากฏในตาราง 

 

 

 
 

http://entrance.dusit.ac.th/
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ตารางแสดงจำนวนผูเขาใชบริการศูนยสงเสริมสมรรถนะทางกายป 2563 

เดือน จำนวนผูใชบริการ (คน) หมายเหตุ 
มกราคม 221  
กุมภาพันธ 260  
มีนาคม 134 เปดทำการวันท่ี 1-18 เนื่องจากโรคระบาดโควิด19 
เมษายน - 

ปดทำการเนื่องจากโรคระบาดโควิด19 
พฤษภาคม - 
มิถุนายน 273  
กรกฎาคม 300  

รวม 1,188  
ขอมูลจาก : สมุดบันทึกสรุปบัญชีและผูใชบริการศูนยสงเสริมสมรรถนะทางกาย 
 

- จำนวนยอดผูสมัครเรียนจากโครงการแนะแนวทางการศึกษา ประจำป 2562-2563 โดยสื่อหลักแบบ 

Offline ท่ีใชในการประชาสัมพันธหลักสูตร ไดแก ปายสแตนตาง ๆ , แผนพับ, โปสเตอรประชาสัมพันธหลักสูตร

ตามโรงเรียนตาง ๆ และหนังสือพิมพทองถิ่น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจำนวนกัน พบวา ในป 2563 มีจำนวนผูสมคัร

เรียนที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นกวาเดิม โดยในป 2562 แผนการแนะแนวทางการศึกษามีจำนวนโรงเรียนเขารวม

โครงการท้ังหมดจำนวน 36 โรงเรียน มียอดผูสมัครจำนวน 171 คน โดยเฉลี่ยแลวมีจำนวนผูสมัคร 4.75 คนตอ

โรงเรียน และในป 2563 มีจำนวนโรงเรียนเขารวมโครงการทั้งหมดจำนวน 7 โรงเรียนมียอดผูสมัครจำนวน 90 

คน คน โดยเฉลี่ยแลวมีจำนวนผูสมัคร 12.85 คนตอโรงเรียน ดังปรากฏในตาราง 
 

ตารางแสดงจำนวนผูสนใจสมัครเรียนประจำป 2562-2563 

ปการศึกษา จำนวนโรงเรียนท่ี
เขารวมโครงการ 

จำนวนผูสมัคร (คน) คาเฉล่ีย 
คน/โรงเรียน 

2562 36 171 4.75 
2563 7 90 12.85 

ขอมูลจาก : รายงานขอมูลแผนการรับสมัครศึกษา ประจำป 2562-2563 
ขอ 5 การรับรูขอมูลขาวสารของบุคคลภายนอกท่ีสงผลจำนวนผูสนใจ/ผูสมัครเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 
ผลการดำเนินการ ขอ 5 ศูนยฯ นครนายก มีชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกิจกรรมและ

หนวยบริการใหบริการตางๆ อยางครบถวน อาทิเชน facebook page, line, website ซึ ่งสามารถเขาถึง
ผูใชงานทุกพ้ืนท่ี รวมถึงการผลิตสื่อท้ังแบบ online และ offline ท่ีมีเนื้อหาสื่อ (content) สามารถดึงดูดความ
สนใจแกบุคคลทั่วไปและผูที่สนใจสมัครเรียนไดเปนอยางดี โดยศูนยฯไดจัดทำแผนการรับสมัครนักศึกษาเพื่อใช
เปนขอมูลประกอบในการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธโดยการนำขอมูลเชิงปริมาณจากยอดผูสนใจมาปรับ
แผนประชาสัมพันธในการรับสมัครในปตอไป โดยสื่อหลักที่ใชจะเปนชองทาง Social media ตามที่กลาวไวใน
ขอที่ 1 ไดแก website, facebook pageและ line และรองลงมาคือ ปายไวนิลตาง ๆ ,หนังสือพิมพทองถิ่น, 
แผนพับ, โปสเตอรประชาสัมพันธหลักสูตรตามโรงเรียนตาง ๆ ซึ่งสงผลใหมีผลตอบรับที่ดียิ่งขึ้นโดยสามารถ
เปรียบเทียบไดจากตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 
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- จำนวนยอดผูใชบริการศูนยสงเสริมสมรรถนะทางกาย ประจำป 2563 (เดือนมกราคม-กรกฎาคม) ซ่ึง
เม่ือเปรียบเทียบจำนวนกัน พบวา ในแตละเดือนมีจำนวนผูท่ีเขามาใชบริการท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ดังปรากฏ
ในตาราง 

ตารางแสดงจำนวนผูเขาใชบริการศูนยสงเสริมสมรรถนะทางกายป 2563 

เดือน จำนวนผูใชบริการ (คน) หมายเหตุ 
มกราคม 221  
กุมภาพันธ 260  
มีนาคม 134 เปดทำการวันท่ี 1-18 เนื่องจากโรคระบาดโควิด19 
เมษายน - 

ปดทำการเนื่องจากโรคระบาดโควิด19 
พฤษภาคม - 
มิถุนายน 273  
กรกฎาคม 300  

รวม 1,188  
ขอมูลจาก : สมุดบันทึกสรุปบัญชีและผูใชบริการศูนยสงเสริมสมรรถนะทางกาย 

- จำนวนยอดผูสมัครเรียนจากโครงการแนะแนวทางการศึกษา ประจำป 2562-2563 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
จำนวนกัน พบวา ในป 2563 มีจำนวนผูสมัครเรียนที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นกวาเดิม โดยในป 2562 แผนการแนะ
แนวทางการศึกษามีจำนวนโรงเรียนเขารวมโครงการท้ังหมดจำนวน 36 โรงเรียน มียอดผูสมัครจำนวน 171 คน 
โดยเฉลี่ยแลวมีจำนวนผูสมัคร 4.75 คนตอโรงเรียน และในป 2563 มีจำนวนโรงเรียนเขารวมโครงการทั้งหมด
จำนวน 7 โรงเรียนมียอดผูสมัครจำนวน 90 คน คน โดยเฉลี่ยแลวมีจำนวนผูสมัคร 12.85 คนตอโรงเรียน ดัง
ปรากฏในตาราง 

 

ตารางแสดงจำนวนผูสนใจสมัครเรียนประจำป 2562-2563 

ป
การศึกษา 

จำนวนโรงเรียนท่ี
เขารวมโครงการ 

จำนวนผูสมัคร (คน) คาเฉล่ีย 
คน/โรงเรียน 

2562 36 171 4.75 
2563 7 90 12.85 

       ขอมูลจาก : รายงานขอมูลแผนการรับสมัครศึกษา ประจำป 2562-2563 
 

ขอ 6 ลูกคาท่ีมารับบริการ หรือสั่งสินคาเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการรับขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน 
(แสดงหลักฐานจำนวนท่ีแสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกคาและยอดขายท่ีมีผลประกอบการอยางมีนัยสำคัญ) 

ผลการดำเนินการ ขอ 6 N/A 

รายการหลักฐาน  
ขอ 1 
D 5.10.1.1 เพจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ยอดผูติดตาม 2,487 คน (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) 
D 5.10.1.2 กลุม facebook SDU : Early Childhood Education จำนวนสมาชิก 522 คน (ขอมูล ณ 

เดือนกรกฎาคม 2563) 
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D 5.10.1.3 กลุมไลน สมัครเรียนป 63 (สมาชิก 34 คน) 
D 5.10.1.4 กลุมไลน หอพัก ม .สวนดุสิตนครนายก (สมาชิก 108 คน) 
D 5.10.1.5 กลุมไลน ปฐมวัย ศูนยนครนายก 63 (สมาชิก 21 คน อยูในระหวางรอเขากลุม) 
D 5.10.1.6 กลุมผูปกครองนักศึกษาป 62 (สมาชิกจำนวน 45 คนจัดทำปแรก)  
D 5.10.1.7 http://nakhonnayok.dusit.ac.th/ เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยฯนครนายก 
D 5.10.1.8 http://www.dusit.ac.th/ เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนกลาง) 
D 5.10.1.9 http://entrance.dusit.ac.th/ เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนกลาง) 
D 5.10.1.10 เพจ swimming club nakhonayok ยอดผูติดตาม 95 คน (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) 
ขอ 2 
D 5.10.2.1 ตัวอยางสื่อประเภทตาง ๆ ท่ีใชในการประชาสัมพันธขอมูลของมหาวิทยาลัย (แนบในเลม 

หลักฐาน) 
ขอ 3  
D 5.10.3.1 จำนวนผูติดตามท่ีปรากฏอยูหนาเพจของมหาวิทยาลัย (แนบในเลมหลักฐาน) 
ขอ 4 
D 5.10.4.1 ตัวอยางสื่อ offline ประเภทตาง ๆ ท่ีใชในการประชาสัมพันธขอมูลและภาพประกอบการ 

ลงพ้ืนท่ีแนะแนวทางการศึกษาของฝายแนะแนวมหาวิทยาลัย (แนบในเลม) 
ขอ 5 
D 5.10.5.1 รายงานขอมูลแผนการรบัสมัครนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 
D 5.10.5.2 รายงานขอมูลแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 
D 5.10.5.3 จำนวนใบสมัครเขาศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยฯนครนายก ปการศึกษา 2563 (แนบใน 

เลมหลักฐาน) 
ขอ 6 N/A 

 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ 4 ขอ 
 

4 ขอ 
(1,2,4,5) 

4 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. นายฉัตรชัย          ตนมงคลวัฒนา 
2. นางสาวบุษยมาศ   จิตตสุนทร 
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     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 
 

ขอ 
 

เกณฑการประเมิน/การใหคะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 การสื่อสารผานชองทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับ 

กลุมเปาหมาย รวมถึงกลุมนักศึกษาตางชาติ ท้ังภาษาไทย 
อังกฤษ จีน เปนตน การใหคะแนน 

ถามี = 0.25 - 0.5 คะแนน 
ถาครอบคลุม = 0.5 คะแนนข้ึนไป 

(ผูประเมินจะพิจารณาจากผลงานเทียบกับสิ่งท่ีควรจะเปนเม่ือ 
เทียบกับกลุม/อุตสาหกรรมเดียวกัน) 

1 1 

2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบท่ีทันสมัย ท่ีสราง 
ภาพลักษณ อัตลักษณ จุดเนน และความเชี่ยวชาญ/ผลงาน 
สรางสรรคของหนวยงาน ท่ีครอบคลุมจุดเนนท่ีตองการสื่อไป
ยังภายนอก การใหคะแนน ดังนี้ 

ถามี = 0.25 - 0.5 คะแนน 
ถาครอบคลุมจุดเนน = 0.5 คะแนนข้ึนไป 

1 1 

3 ปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน รวมทุกชองทาง 
มากกวา 50,000 followers/จำนวนสมาชิก 

1  

4 จำนวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ท่ีมี Impact ตอการรับรู/รูจัก 
หนวยงาน ความเปนสวนดุสิตในประชาชน (บุคคลภายนอก) 
(พิจารณาจาก จำนวนชิ้นงาน และความถ่ี/ความตอเนื่องใน
การเผยแพร) 

1 1 

5 การรับรูขอมูลขาวสารของบุคคลภายนอกท่ีสงผลจำนวน
ผูสนใจ/ผูสมัครเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1 1 

6 ลูกคาท่ีมารับบริการ หรือสั่งสินคาเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการ
รับขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน (แสดงหลักฐาน
จำนวนท่ีแสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกคาและยอดขายท่ีมี
ผลประกอบการอยางมีนัยสาคัญ) 

1  

 
 

ผลการดำเนินงาน 
ขอ 1 มีการสื่อชองทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับกลุมเปาหมาย รวมถึงกลุมนักศึกษาตางชาติ ท้ัง

ภาษาไทย อังกฤษ จีน เปนตน 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.10 มสด. SDU 5 

ช่ือตัวช้ีวัด : ความสามารถดานการสื่อสารองคการ 
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ผลการดำเนินงาน ขอ 1 ศูนยฯนครนายก ไมมีหลักสูตรที่รองรับกลุมนักศึกษาตางชาติ แตมีการจัดทำ
ชองทางสื่อ Social Media ท่ีครอบคลุมตรงกับกลุมนักศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงจำแนกลักษณะออกเปน 2 กลุม
ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 กลุมดานการศึกษาและกิจกรรมมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการใชสื่อตางๆ ไดแก 
         1.1 facebook ซ่ึงจำแนกออกเปนเพจและกลุมดังนี้ 
             - เพจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ยอดผูติดตาม 2,487 คน (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 

2563) ซึ่งเปนชองทางหลักในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ และเปนชองทางหลักในการติดตอจากผูท่ี
สนใจขอมูลของมหาวิทยาลัย 

         - กลุ ม SDU : Early Childhood Education จำนวนสมาชิก 522 คน (ขอมูล ณ เดือน
กรกฎาคม 2563) เปนกลุมท่ีรวบรวมนักศึกษาทุกรุน ทุกชั้นป ซ่ึงสมาชิกจะครอบคลุมท้ังนักศึกษาท่ีกำลังศึกษา
อยูในปจจุบันและจบการศึกษาแลว เพื่อใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ เฉพาะกลุม เชน การ
เปดรับบริจาคสิ่งของ การขอความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม การประชาสัมพันธกิจกรรมภายใน เปนตน 

        1.2 Line ซ่ึงจำแนกออกเปนกลุมดังนี้ 
        - กลุมสมัครเรียนป 63 (สมาชิก 34 คน) เปนกลุมเปด สำหรับผูปกครองหรือนักศึกษาท่ี

ตองการสอบถามขอมูลในการรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนใหม โดยมีการประชาสัมพันธคิวอารโคดของกลุมไวท่ี
เพจของมหาวิทยาลัย 

        - กลุมหอพัก ม .สวนดุสิตนครนายก (สมาชิก 108 คน) เปนกลุมปด สำหรับนักศึกษาที่พัก
หอพักมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อทำการประชาสัมพันธขอมูลหอพัก อาทิเชน ประกาศคาเชาหอ ประกาศขอ
ความรวมมือเขากิจกรรมหอพัก เปนตน 

        - กลุมปฐมวัย ศูนยนครนายก 63 (สมาชิก 21 คน อยูในระหวางรอเขากลุม) เปนกลุมปด 
สำหรับนักศึกษาท่ีผานการยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยฯนครนายกเรียบรอยแลว เพ่ือ
ใชในการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ในการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาศึกษาในภาคเรียนปการศึกษา 2563 นี้ 

        - กลุ มผู ปกครองนักศึกษาป 62 (สมาชิกจำนวน 45 คน) เปนกลุ มปด สำหรับผู ปกครอง
นักศึกษาปการศึกษา 2562 ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะใชชองทางนี้ในการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรม
ของมหาวิยาลัยดวย อาทิเชน การปรับราคาหอพัก กิจกรรมนักศึกษา ประมวลภาพกิจกรรมตาง ๆ เพื่อให
ผูปกครองไดทราบถึงความเปนอยู การเรียนการสอน กิจกรรมหอพัก กิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ท่ีนักศึกษา
เขารวม สรางความเชื่อม่ันใหกับผูปกครองในการดูแลและพัฒนานักศึกษาไดเปนอยางดี 

       1.3 website 
- http://nakhonnayok.dusit.ac.th/ เว ็บไซตมหาว ิทยาลัยสวนดุส ิต ศ ูนย ฯนครนายก 

สำหรับประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร รวมไปถึงกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยนครนายก 
- http://www.dusit.ac.th/ เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนกลาง) ซึ่งเปนเว็บไซตท่ี

รวบรวมขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธตางๆ ไปจนถึงกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกวิทยาเขต 
ทุกศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

- http://entrance.dusit.ac.th/ เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนกลาง) ซ่ึงใชเปนเว็บไซต
สำหรับใหขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ การรับสมัครนักศึกษาในแตละป 
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กลุมท่ี 2 กลุมดานบริการศูนยสงเสริมสมรรถนะทางกาย 
           2.1 facebook page ซึ่งมีการจัดทำเพจ swimming club nakhonayok ยอดผูติดตาม 95 คน 

(ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) เพื่อใชในการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ สำหรับสวนเปดใหบริการ เชน 
ประกาศโปรโมชั่นตางๆ ประกาศวันปดบรกิาร รายละเอียดการใหบริการตางๆ เปนตน 

ขอ 2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบท่ีทันสมัย ท่ีสรางภาพลักษณ อัตลักษณ จุดเนน และ
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานสรางสรรคของหนวยงานท่ีครอบคลุมจุดเนนท่ีตองการสื่อไปยังภายนอก 

ผลการดำเนินงาน ขอ 2 ศูนยฯ นครนายก มีการผลิตเนื้อหาสื่อ (content) ตามสถานการณสังคม และ
เนื้อหาสื่อ (content) ที่แสดงถึงผลงานของอาจารยรวมถึงนักศึกษา ตลอดจนเนื้อหาสื่อ (content) กิจกรรม
การเคล ื ่อนไหวของศูนย ฯ อ ีกมากมายหลากหลายช องทาง เช น การทำจดหมายขาว (Newsletter) 
ประชาสัมพันธในชองทาง Social media, การจัดทำแผนพับและโปสเตอรสำหรับผูท่ีสนใจเขาศึกษา, ปายไวนิล
ประชาสัมพันธตามจุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย, การจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อใชในการรับสมัคร
นักศึกษา 

ขอ 3 ปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน รวมทุกชองทาง มากกวา 50,000 followers/จำนวนสมาชิก 
ผลการดำเนินงาน ขอ 3 ศูนยฯ นครนายก มีปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน รวมทุกชองทาง 2,582 

followers เนื่องดวยมหาวิทยาลัยเปดทำการตั้งแตป 2552 และมีเพียงคณะครุศาสตร สาขาการศึกษาปฐมวัย
เทานั้น โดยมีบัณฑิตท่ีจบจากสถาบันรวมกับนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยูในปจจุบันจำนวน 522 คน ซ่ึงเม่ือเปรียบ
กับจำนวนผูติดตามสามารถคิดไดเปน 5 เทาของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จึงถือวาสื่อสังคมออนไลนของศูนย
ประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายและสามารถเขาถึงผูคนไดอยางดี 

ขอ 4 จำนวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ท่ีมี Impact ตอการรับรู/รูจักหนวยงาน ความเปนสวนดุสิตใน
ประชาชน (บุคคลภายนอก) (พิจารณาจาก จำนวนชิ้นงาน และความถ่ี/ความตอเนื่องในการเผยแพร) สื่อ 
offline ท่ียังมี Impact ตอการรับรูความเปนสวนดุสิต 

ผลการดำเนินงาน ขอ 4 ศูนยฯ นครนายก มีการผลิตสื่อ offline ในการใชประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ศูนยฯ ท่ีมี Impact ตอการรับรู/รูจักหนวยงาน ความเปนสวนดุสิตในประชาชน ไดแก  

1. การผลิตโปสเตอรและการผลิตแผนพับ เชน โปสเตอรการรับสมัครนักศึกษา โปสเตอรใหความรูตางๆ 
โดยนักศึกษาใหความสนใจและมีการติดตอสอบถามขอมูลการใหบริการของศูนย เชน เพจศูนยฯ โทรศัพทหรือ
ชองทาง Social media  

2. การผลิตปายอิ้งคเจ็ทเพื่อใชในการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน ปายอิ้งคเจ็ท
การรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธหลักสูตร, ประชาสัมพันธหนวยบริการของศูนย, ประชาสัมพันธ
กิจกรรมหรือโครงการและบริการวิชาการของศูนยฯ 

3. การประชาสัมพันธขาวสารศูนยฯ ผานชองทางหนังสือพิมพทองถ่ินจังหวัดนครนายก 
4. การจัดทำวิดีโอแนะนำศูนย เพ่ือใชในการออกพ้ืนท่ีประชาสัมพันธหลักสูตร 
ขอ 5 การรับรูขอมูลขาวสารของบุคคลภายนอกท่ีสงผลจำนวนผูสนใจ/ผูสมัครเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 
ผลการดำเนินการ ขอ 5 ศูนยฯ นครนายก มีชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกิจกรรมและ

หนวยบริการใหบริการตางๆ อยางครบถวน อาทิเชน facebook page, line, website ซึ ่งสามารถเขาถึง
ผูใชงานทุกพื ้นที่ไดเปนอยางดี รวมถึงการผลิตสื่อทั้งแบบ online และ offline ที่มีเนื ้อหาสื่อ (content) 
สามารถดึงดูดความสนใจแกบุคคลทั่วไปและผูที่สนใจสมัครเรียนไดเปนอยางดี โดยศูนยฯไดจัดทำแผนการรับ
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สมัครนักศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธโดยการนำขอมูลเชิงปริมาณ
จากยอดผูสนใจมาปรับแผนประชาสัมพันธในการรับสมัครในปตอไป 

ขอ 6 ลูกคาท่ีมารับบริการ หรือสั่งสินคาเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการรับขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน 
(แสดงหลักฐานจำนวนท่ีแสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกคาและยอดขายท่ีมีผลประกอบการอยางมีนัยสาคัญ) 

ผลการดำเนินการ ขอ 6 N/A                                                                                  
 
รายการหลักฐาน  

ขอ 1 
D 5.10.1.1 เพจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ยอดผูติดตาม 2,487 คน (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) 
D 5.10.1.2 กลุม facebook SDU : Early Childhood Education จำนวนสมาชิก 522 คน (ขอมูล ณ 

เดือนกรกฎาคม 2563) 
D 5.10.1.3 กลุมไลน สมัครเรียนป 63 (สมาชิก 34 คน) 
D 5.10.1.4 กลุมไลน หอพัก ม .สวนดุสิตนครนายก (สมาชิก 108 คน) 
D 5.10.1.5 กลุมไลน ปฐมวัย ศูนยนครนายก 63 (สมาชิก 21 คน อยูในระหวางรอเขากลุม) 
D 5.10.1.6 กลุมผูปกครองนักศึกษาป 62 (สมาชิกจำนวน 45 คนจัดทำปแรก)  
D 5.10.1.7 http://nakhonnayok.dusit.ac.th/ เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยฯนครนายก 
D 5.10.1.8 http://www.dusit.ac.th/ เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนกลาง) 
D 5.10.1.9 http://entrance.dusit.ac.th/ เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนกลาง) 
D 5.10.1.10 เพจ swimming club nakhonayok ยอดผูติดตาม 95 คน (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) 
ขอ 2 
D 5.10.2.1 ตัวอยางสื่อประเภทตางๆ ท่ีใชในการประชาสัมพันธขอมูลของมหาวิทยาลัย (แนบในเลม 

หลักฐาน) 
ขอ 3  
D 5.10.3.1 จำนวนผูติดตามท่ีปรากฏอยูหนาเพจของมหาวิทยาลัย (แนบในเลมหลักฐาน) 
ขอ 4 
D 5.10.4.1 ตัวอยางสื่อ offline ประเภทตางๆ ท่ีใชในการประชาสัมพันธขอมูลและภาพประกอบการ 

ลงพ้ืนท่ีแนะแนวทางการศึกษาของฝายแนะแนวมหาวิทยาลัย (แนบในเลม) 
ขอ 5 
D 5.10.5.1 รายงานขอมูลแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 
D 5.10.5.2 รายงานขอมูลแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 
D 5.10.5.3 จำนวนใบสมัครเขาศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยฯนครนายก ปการศึกษา 2563 (แนบใน 

เลมหลักฐาน) 
ขอ 6 N/A 

 

http://nakhonnayok.dusit.ac.th/
http://www.dusit.ac.th/
http://entrance.dusit.ac.th/
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การประเมินตนเอง  
เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
6 ขอ 4 ขอ 

 
4 ขอ 

(1,2,4,5) 
4 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. นายฉัตรชัย          ตนมงคลวัฒนา 
2. นางสาวบุษยมาศ   จิตตสุนทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ระบบ SDU QA ประจำปการศึกษา 2562 ศูนยฯ นครนายก    86 

 

     ระสงค 
      

เกณฑประเมิน 
 

ขอ 
 

เกณฑการประเมิน/การใหคะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ ผลท่ีได 
1 นโยบายการบริหารท่ีใหความสำคัญตอการปกปองดูแลชีวิต

และทรัพยสนิภายในหนวยงาน โดยมีการกำหนดนโยบาย/
แนวทาง/แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 

1 1 

2 ทีมเฉพาะกิจ/บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร  
ในการวางแผน ดำเนินการปองกันแกไขปญหาได 
ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง หลังจากไดรับเรื่อง 

1 1 

3 ระบบการสื่อสารท่ีครอบคลุมถึงหนวยงานและบุคลากรอยาง
ท่ัวถึงภายใน 24 ชั่วโมง หนวยงานและบุคลากรดำเนินการ/
ปฏิบัติตามไดอยางถูกวิธ ี

1 1 

4 บรรทัดฐาน/มาตรฐานการทำงานใหม 1 1 
5 การนำเทคโนโลยี/แอปพลิเคชั่นท่ีรองรับการดำเนินการทำให

ติดตอสื่อสารกันได บุคลากรสามารถเขาถึงงายและใช
ประโยชนไดสะดวก 

1 1 

6 ทรัพยสินของบุคลากรและทรัพยสินมหาวิทยาลัย ไมเกิด
ความเสียหาย ถาเกิดก็เกิดผลกระทบอยูในระดับท่ียอมรับได 
อันเนื่องมากจากการมีทีมงานปองกันและแกไข  

1 1 

 
 

ผลการดำเนินงาน  
ขอ 1 นโยบายการบริหารท่ีใหความสำคัญตอการปกปองดูแลชีวิตและทรัพยสินภายในหนวยงาน โดยมี

การกำหนดนโยบาย/แนวทาง/แผนการบรหิารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 
ผลการดำเนินการ ขอ 1 นโยบายและแผนงานดานการบริหารงานความเสี่ยงและแผนฉุกเฉินของศูนย

การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก มีข้ันตอนการแจงเหตุฉุกเฉิน มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฉุกเฉินประจำป มี
ผู รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายในหนาที่ เบื้องตนมีการตั้งกลุมไลน ของบุคลากรภายในศูนยฯเพื่อแจงขาว
ประชาสัมพันธ เม่ือมีเหตุการณฉุกฉิน อุบัติเหตุ เจ็บปวยฯ  จะมีการแจงใหบุคลากรทราบผานแอปฟเคชั่น Line 
และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบประสานงานตามข้ันตอนตอไป 

ขอ 2 ทีมเฉพาะกิจ/บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารในการวางแผน ดำเนินการปองกันแกไขปญหาได 
ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง หลังจากไดรับเรื่อง 

ผลการดำเนินงาน ขอ 2 ข้ันตอนการดำเนินการ บุคลากรท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ี รายงานตอผูบังคับบัญชา
ตามลำดับสายงาน และดำเนินการตามขั้นตอน วิเคราะหหาสาเหตุเบื้องตน แจงเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคลากรท่ี

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.13 มสด. SDU 5 

ช่ือตัวช้ีวัด : ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉนิ 
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เก่ียวของโดยดวนท่ีสุด บุคลากรท่ีไดรับมอบหมายและทีมระงับเหตุ ปฏิบัติงานทันทีหลังจากนั้นทำการระงับเหตุ
หรือความเสียหายอยางเรงดวน สามารถสั่งการระงับสถานการณ ฉุกเฉินและความเสียหายไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยการรายงานผูบังคับบัญชาเหตุที่เกิดขึ้นเปนระยะ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลังจากที่เกิด
เหตุการณจำเปนตองมีการดำเนินการตอ หรือประสานงานกับหนวยงานภายนอก มีหมายเลขติดตอทางโทรศัพท
ฉุกเฉิน ตามหนวยงาน มีจัดรวมพลของมหาวิยาลัย หนวยงานสงตอ สถานท่ีรองรับ สิ่งแวดลอมบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
ตองมีการตรวจสอบอยางละเอียด เพ่ือใหสงผลกระทบนอยท่ีสุด 

ขอ 3 ระบบการสื่อสารท่ีครอบคลุมถึงหนวยงานและบุคลากรอยางท่ัวถึงภายใน 24 ชั่วโมง หนวยงานและ
บุคลากรดำเนินการ/ปฏิบัติตามไดอยางถูกวิธี 

ผลการดำเนินงาน ขอ 3 ระบบการสื่อสารภายในศูนยการศึกษาโดยการติดตอสื่อสารและหนวยงาน
ภายนอกที่เก่ียวของ ทางโทรศัพทสวนตัว และกลุมไลน ของบุคลากรภายในศูนยฯทั่วถึงภายใน 24 ชั ่วโมง 
หนวยงานและบุคลากรดำเนินการ/ปฏิบัติตามไดอยางถูกวิธี กรณีมีขาวสารหรือขอมูลใหมแจงตอหนวยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวของดวนใหทันตอเหตุการณปจจุบัน เพื่อเปนแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อปองกันปญหา
เหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในครั้งตอไป 

ขอ 4 บรรทัดฐาน/มาตรฐานการทำงานใหม 
ผลการดำเนินงาน ขอ 4 ระบบการปฏิบัติงานในหนวยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใชอำนวยความสะดวกใน

การทำงาน ใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว อาทิ มีการจัดประชุมออนไลนโดยใชเทคโนโลยีเขามามีสวน
รวมในการแชท การประชุม การโทร การทำงานรวมกัน โดยใชโปรแกรม Microsoft Teams ทำใหเกิดการ
ประหยัดพลังงาน อาทิเชน การเดินทางไปประชุมทำใหประหยัดเวลา น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ และทรัพยากร
ดานอ่ืนๆ 

ขอ 5  
ผลการดำเนินงาน ขอ 5 การนำเทคโนโลยี มาใชในการติดตอสื่อสารภายในศูนยฯ มีการตั้งกลุมแอปฟเคชั่น

ไลน ของศูนยฯเพื่อติดตอสื่อสาร ขาวสารตางๆใหบุคลากรทุกทานทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ
ภายในศูนยฯ แจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธใหทุกทานทราบ รับรูขาวสารรวดเร็วทันตอเหตุการณ มีระบบ
การแจงขอมูลขาวสารทางสื่อโซเซียลมิเดีย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกผาน 
website https://nakhonnayok.dusit.ac.th 

ขอ 6 ทรัพยสินของบุคลากรและทรัพยสินมหาวิทยาลัย ไมเกิดความเสียหาย ถาเกิดก็เกิดผลกระทบอยูใน
ระดับท่ียอมรับได อันเนื่องมากจากการมีทีมงานปองกันและแกไข  

ผลการดำเนินงาน ขอ 6 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม ของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และในปการศึกษา 2562 ยังไมพบ
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
รายการหลักฐาน  
      D 5.13.1 เอกสารคำสั่งแตงตั้ง ท่ี 39/2562, เอกสารบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน 

D 5.13.2 คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม ของศูนยการศึกษานอก
ท่ีตั้ง นครนายก 
      D 5.13.3 เอกสารบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน 

D 5.13.4 เอกสารบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน 

https://nakhonnayok.dusit.ac.th/
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      D 5.13.5 ภาพถายหองประชุมออนไลน และโปรแกรม Microsoft Teams 
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website : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  https://nakhonnayok.dusit.ac.th  
 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ 5 ขอ 
 

6 ขอ 
(1,2,3,4,5,6) 

6 คะแนน บรรลุ 

 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. นางสาวสุปญญา    ยิ่งประเสริฐ 
2. นางสาวพันธุทิพย   สิงหปาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nakhonnayok.dusit.ac.th/
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเอง จำแนกรายตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด มาตรฐาน
อุดมศึกษา/
SDU Focus 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย รอยละ/ 

จำนวนขอ 
คะแนน 

SDU 1 ผลลัพธผูเรียน     
D 1.1  อว. รอยละ 70 รอยละ 77.33 3  

D 1.6 สป.อว. 6 ขอ 6 ขอ 5  

D 1.7 สป.อว. 5 ขอ 6 ขอ 5  

D 1.11 มสด. 6 ขอ 7 ขอ 7  

SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม     
D 2.1 อว. รอยละ 41 รอยละ 18.18 2  

D 2.2 สป.อว. 6 ขอ 6 ขอ 5  

D 2.3  สป.อว. 25,000 บาท/คน 524,500 =52,450 5  

     10 
D 2.4 สป.อว. รอยละ 20 รอยละ 20 5  

SDU 3 การบริการวิชาการ     
D 3.1 อว. รอยละ 85 รอยละ 100 5  

D 3.2 อว. รอยละ 85 รอยละ 100 5  

SDU 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเปนไทย  

    

D 4.1 สป.อว. 6 ขอ 6 ขอ 5  

SDU 5 การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

    

D 5.1 สป.อว. 7 ขอ 7 ขอ 5  

D 5.5 มสด. 6 ขอ 6 ขอ 6  

D 5.6 มสด. 7 ขอ 7 ขอ 6.5  

D 5.8 มสด. รอยละ 89 รอยละ 100 5  

D 5.9 มสด. 2 ขอ 2 ขอ 4  

D 5.10 มสด. 4 ขอ 4 ขอ 4  

D 5.13 มสด. 5 ขอ 6 ขอ 6  
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินตนเอง จำแนกรายพันธกิจ 

 
 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
0.00-1.50 ตองปรบัปรุง 
              เรงดวน 
1.51-2.50 ตองปรบัปรุง 
2.51-3.50 ระดบัพอใช  
3.51-4.50 ระดบัด ี
4.51-5.00 ระดบัดีมาก 

 
SDU 1 

 
SDU 2 

 
SDU 3 

 
SDU 4 

 
SDU 5 

 
คะแนน
เฉล่ีย 

อว. (1.1) 
3 

(2.1) 
2 

(3.1,3.2) 
5, 5 

- - 3.75 ระดับด ี

สป.อว. (1.6, 1.7) 
5, 5 

(2.2, 2.3, 2.4) 
5, 5, 5 

 (4.1) 
5 

(5.1) 
5 

5.00 ระดับดีมาก 

มสด. (1.11) 
7 

- - - (5.5, 5.6, 5.8, 
5.9, 5.10, 5.13) 
6, 6.5, 5, 4, 4, 6 

38.50  

คะแนน
เฉลี่ย 

4.33 
ดี 

4.25 
ดี 

5.00 
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.37 ระดับด ี

  

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา 

พันธกิจ จุดแข็ง /แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา  /ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
SDU 1 จุดแข็ง 

1. มีการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ 
    มาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
    อุดมศึกษาแหงชาติ  
2. อาจารยจบตรงสาขาการศึกษาปฐมวัย 
   และมีโรงเรียนสาธิตลอออุทิศเปนแหลง 
   ฝกประสบการณแกนักศึกษา 
3. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน  
   เปนสำคัญอยางเปนรูปธรรมและเปดโอกาส 
   ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากบุคคล หนวยงาน  
   หรือชุมชนภายนอก  

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาและ 
   และสรางสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 
2. เสริมความรูดานคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนใหนักศึกษา 
    ตอในสาขาท่ีเปนอัตลักษณ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
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พันธกิจ จุดแข็ง /แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา  /ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
SDU 2 จุดแข็ง 

1. เครื่องมือสนับสนุนดานการวิจัย เชน หอง 
    ปฏิบัติการดานการวิจัย มีหองสมุดหอง 
    ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร โปรแกรม 
    คอมพิวเตอรสำหรับการวิเคราะหขอมูล 
    หนังสือและแนวคิดทฤษฎี 
2. คณาจารยมีความรูดานการวิจัย 
3. มีเครือขายดานการวิจัยท้ังจากภายใน 
    และภายนอก 
4. อาจารยประจำมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
    ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ 
    ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทำงาน 
    สรางสรรคเพ่ิมข้ึน 
3. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหคณาจารย 
    ทำงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย 
    ในระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เพ่ิมทักษะการวิเคราะหขอมูลข้ันสูง 
2. เพ่ิมเชี่ยวชาญงานวิจัยเชิงปริมาณ 
   ในพ้ืนท่ี 
3. สนับสนุนใหอาจารยประจำมีผลงานวิจัย 
    ในระดับนานาชาติมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือ 
   เพ่ิมการคุมครองสิทธิ์หรือการจดสิทธิบัตร 
2. สนับสนุนใหอาจารยประจำพัฒนา 
   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางตอเนื่อง  
    โดยสรางขวัญกำลังใจหรือยกยองเชิดชู 
    อยางเปนรูปธรรม 
3. สนับสนุนใหอาจารยประจำพัฒนางานวิจยั  
    หรืองานสรางสรรคอยางตอเนื่อง โดย 
    สรางขวัญกำลังใจหรือยกยองเชิดชูอยาง 
    เปนรูปธรรม 

SDU 3  
 

จุดแข็ง 
1.  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตรท่ี 
    หลากหลาย สามารถใหบริการกับชุมชน 
    ไดท้ังกลุมนักศึกษา อาจารยและบุคคลท่ัวไป  
2. การใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย 
   และตรงตามความตองการของผูรับบริการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรนำความเชี่ยวชาญดานการศึกษา 
   ปฐมวัยและการวิจัยไปใหบริการวิชาการ 
   ใหครอบคลุมกลุมผูรับบริการ 
2. ควรพัฒนาแนวทางบูรณาการงานบริการ 
   วิชาการแกสังคมกับการวิจัยใหมากข้ึน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
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พันธกิจ จุดแข็ง /แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา  /บปรุงขอเสนอแนะในการปรั  
SDU 4 จุดแข็ง 

1. มีแผนงานและนโยบายชัดเจน 
2. บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการ 
   ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีแหลงการเรียนรูท่ีนาสนใจ สามารถนำมาเปน 
   แหลงการเรียนรูใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  
    โดยจัดโครงการ  /กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม  
     ท่ีหลากหลายท้ังของไทยและนานาชาติ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 

SDU 5 จุดแข็ง 
1. มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานรวมท้ัง 
    กลไกลในการดำเนินการและการติดตาม 
    แผนท่ีชัดเจนสารมารถนำผลการ 
    ดำเนินการมาใชในการปรับปรุงและ 
    พัฒนาศูนยไดอยางมีคุณภาพ 
2. แผนมีความยืดหยุน มีการทบทวนแผน 
    และปรับปรุงแผนเปนระยะเพ่ือให 
    สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานของ 
    มหาวิทยาลัยและความตองการบริการ 
    วิชาการของทองถ่ิน     
3. ผูบริหารใหความสำคัญในการกำกับและ 
    ติดตามทุกระบบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยน 
    เรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
    ซ่ึงจะทำใหสามารถนำความรูมาปรับปรุง 
    พัฒนาการปฏิบัติงานดานการประกัน 
    คุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิม 
    มากข้ึน   
2. จัดอบรมเผยแพรความรูและสราง 
   ความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานและ 
   ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
   ใหกับบุคลากรทุกคน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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ภาคผนวก 
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
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คำส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ท่ี ศนย. 0๒/๒๕63 

เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ระบบ SDU QA ประจำปการศึกษา ๒๕62  

..................................................................................... 
 

ดวย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กำหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ระบบ SDU QA ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ศูนยฯ จึงแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ท่ีปรึกษา 
2. รองศาสตราจารยอุดม  พรประเสริฐ ท่ีปรึกษา 
3. นางธมลวรรณ   เปรมศรี  ประธานกรรมการ 
4. นางเอมิกา    รัตนมาลา กรรมการ 
5. นางสาวสุปญญา   ยิ่งประเสริฐ กรรมการ 
6. นางสาวพันธุทิพย   สิงหปาน กรรมการ 
7. นางนฤมล    โพธิ์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี อำนวยความสะดวกใหการดำเนินการตรวจติดตามความกาวหนาการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ระบบ SDU QA ประจำปการศึกษา ๒๕๖2  
ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย 

๒. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA  
SDU ๑ ผลลัพธผูเรียน ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ อัตราการไดงานทำในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคของบัณฑิต  
ประกอบดวย 
๑. อาจารยจิราภรณ   ยกอินทร 
2. นางสาวธารารัตน วรรณรัตน 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี ๑.๑  

3. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA  
SDU ๑ ผลลัพธผูเรียน ตัวช้ีวัดท่ี ๑.6 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตร ีประกอบดวย 
๑. นางธมลวรรณ เปรมศรี 
๒. นางสาวธารารัตน วรรณรัตน         
หนาท่ี รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี ๑.6 
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4. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA  

SDU ๑ ผลลัพธผูเรียน ตัวช้ีวัดท่ี ๑.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 
1. นายจักรพันธ อบอวล 
2. นางสาวบุษยมาศ จิตตสุนทร 
หนาท่ี รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี ๑.7 

5. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA  
SDU ๑ ผลลัพธผูเรียน ตัวช้ีวัดท่ี ๑.11 สรางสรรคพ้ืนท่ีการจัดการเรียนรู/สังคมแหง 
การเรียนรู ประกอบดวย 
๑. นางสาวสุปญญา  ยิ่งประเสริฐ 
2. นายวรฤทธิ์  อุจวาที 
หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 1.11 

6. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA  
SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม ตัวช้ีวัดท่ี 2.๑ การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา 
ในพ้ืนท่ีภูมิภาค ประกอบดวย 
๑. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
2. อาจารยจิราภรณ    ยกอินทร 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 2.๑  

7. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA  
SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา 
งานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม ประกอบดวย 
๑. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
2. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 2.2  

8. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA  
SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ประกอบดวย 
๑. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
2. นางสาวคนิตฐา  ปนทอง 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 2.3 

9. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA  
SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ 
และนักวิจัย ประกอบดวย 
๑. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
2. นายจักรพันธ  อบอวล 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 2.4 
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10. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA  
  SDU 3 การบริการวิชาการ ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ประกอบดวย 

๑. อาจารยฉัตรทราวดี บุญถนอม 
2. นางสาวพันธุทิพย สิงหปาน 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 3.1 

11. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA  
  SDU 3 การบริการวิชาการ ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงาน 
  ในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมิภาค ประกอบดวย 

๑. อาจารยฉัตรทราวดี บุญถนอม 
2. นางสาวพันธุทิพย สิงหปาน 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 3.2 

12. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA  
  SDU 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 ระบบและกลไก 
  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประกอบดวย 

๑. อาจารยอัญชิษฐา  ปยะจิตติ 
2. อาจารยกุลธิดา  มีสมบูรณ 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 4.1 

13. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA 
SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพ่ือการ 
กำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของคณะ/มหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย 
๑. นางเอมิกา  รัตนมาลา 
2. นางนฤมล  โพธิ์ชัย 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 5.1 

14. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA 
SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวช้ีวัดท่ี 5.5 งานสรางสรรคบนความเช่ียวชาญหรือ 
นวัตกรรมของสวนดุสิต ประกอบดวย 
๑. นางเอมิกา  รัตนมาลา 
2. นางสาวพันธุทิพย สิงหปาน 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 5.5 

15. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA 
SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวช้ีวัดท่ี 5.6 การสรางความเปนสากลจากภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Internationalization at Home : IaH) ประกอบดวย 
๑. อาจารยรวี  ศิริปริชยากร   
2. อาจารยกุลธิดา  มีสมบูรณ 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 5.6 
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16. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA 
SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวช้ีวัดท่ี 5.8 ความเช่ือมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับการ 
จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ประกอบดวย 
๑. นางธมลวรรณ  เปรมศรี 
2. นางสาวคนิตฐา  ปนทอง 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 5.8 

17. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA 
SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวช้ีวัดท่ี 5.9 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประกอบดวย 
๑. นางเอมิกา  รัตนมาลา 
2. นางสาวบุษยมาศ  จิตตสุนทร 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 5.9 

18. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA 
SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวช้ีวัดท่ี 5.10 ความสามารถดานการส่ือสารองคการ 
ประกอบดวย 
๑. นายฉัตรชัย  ตนมงคลวัฒนา 
2. นางสาวบุษยมาศ  จิตตสุนทร 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 5.10 

19. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA 
SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวช้ีวัดท่ี 5.13 ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน ประกอบดวย 
๑. นางสาวสุปญญา  ยิ่งประเสริฐ 
2. นางสาวพันธุทิพย สิงหปาน 
หนาท่ี รับผิดชอบชี้วัดท่ี 5.13 

 
ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
                สั่ง ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 

 
 
                                                      

                                                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง) 
                        ผูอำนวยการศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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