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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 
2563 จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมินตนเองในการดำเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพของศูนย์ฯ ตามตัวชี้วัดในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ระบบ SDU QA (Suan Dusit University Assurance) ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสาระสาคัญของรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที ่1  บริบทองค์กร  
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
และภาคผนวก 
ศูนยก์ารศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก หวังว่ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เล่มนี้ จะเป็น

เอกสารสำคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา  อันจะนำไปสู่การสร้าง
ความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
นครนายก 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก เป็นศูนย์การศึกษาที่มีอัตลักษณ์

ด้านการศึกษาปฐมวัย ภายใต้นโยบายการผลิตครูคุณภาพที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง และสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในยุค
เจเนอเรชั่นอัลฟ่า เน้นการเป็นบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัว
และดำรงชีว ิตอยู ่ภายในสถานการณ์ปัจจุบ ันได้ ภายใต้โมเดลการผลิตบัณฑิต  ประกอบด้วย 
หลักสูตรที่ทันสมัย แหล่งฝึกประสบการณ์โดยใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และเสริมสร้างความเป็นครู
และทักษะชีวิตผ่านกิจกรรม และการอยู่ร่วมกันในหอพักนักศึกษา เน้นการวิจัยที่สามารถนำมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนหรือเพ่ิมองค์ความรู้ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของจังหวัด รักษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น บริหารจัดการภายใต้นโยบายของ
มหาวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอน จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา จำนวน 152 คน มีบุคลากร จำนวน 26 คน 
จำแนกเป็น สายวิชาการ จำนวน 9 คน สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 10 คน สายบริการ จำนวน 7 คน  

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ผ่านมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานสถานที่ตั้ง 
นครนายก ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการตรวจ
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ได้รับผลการประเมิน
ในระดับ “ผ่าน” ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี  การ
ผ่านการประกันคุณภาพเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในเชิงวิชาการ คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเทคนิคองค์ความรู้ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย
และสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ตรวจประเมิน
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 คะแนน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมในองค์ประกอบที่ 2 - 6 
เท่ากับ 3.71 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี (2) ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6 จำแนกตาม
กระบวนการผลิตมีผลดังนี้ ปัจจัยนำเข้า (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ผลผลิต 
(Output) มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี (3) ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6 
จำแนกตามองค์ประกอบมีผลดังนี้ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 คะแนน ผลประเมินอยู่
ในระดับดี องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย  3.33 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
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แนวทางในการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ปีการศึกษา 2563  
1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  

1. การพัฒนารูปแบบการผลิตบัณฑิตครูที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความพร้อมของ
ผู้เรียนยุคใหม่ GEN Z  

2. พัฒนาครูปฐมวัยให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรม Coding  
3. ส่งเสริมความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำหลักสูตร และการขอตำแหน่งทางวิชาการ  

2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
1. สังเคราะห์งานวิจัยของอาจารย์และพัฒนารูปแบบของการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเสมอภาค

ทางการศึกษาเชิงพื้นท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก  
2. พัฒนาศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนา

นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย  
3. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ  

3. ด้านการบริการวิชาการ  
1. พัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ชุมชนไทยเวียง  
2. ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  
3. ชมรมว่ายน้ำนครนายกเพ่ือส่งเสริมศูนย์ออกกำลังกาย และพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา

ว่ายน้ำของเยาวชนในจังหวัดนครนายก  
4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

1. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ของท้องถิ่นมาใช้ฝึกประสบการณ์เรียนรู้ของนักศึกษา และ
ส่งเสริมการเกิดรายได้จากชุมชน  

2. การพัฒนารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมของ
เด็กปฐมวัย  

5. ด้านการบริหารจัดการ  
1. พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  
2. พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารของบุคลากร  
3. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 1 
บริบทองค์กร 

 

1. บทนำ 
1.1  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติโดยย่อ  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก 
ที่ตั้ง : 
ข4 - 390 และ ข4 - 490 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
โทรศัพท์ 037 – 321590 ต่อ 6405 โทรสาร 037 – 321591 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ : 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก เปิดการเรียนการสอน

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2541 โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน์เป็นสถานที่จัดการ
เรียนการสอน ปัจจุบันได้ย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนมาใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2560 บนพ้ืนที่ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่ 5 งาน 13 ตารางวา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 

1. อาคารการประถมศึกษา 
2. อาคารปฏิบัติการการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 
3. อาคารสำนักงานและที่พัก 
4. ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย 
มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษา โดยเป็นการเช่าอาคารพักอาศัยของเอกชนเพื่อทำเป็น

หอพักให้กับนักศึกษา จำนวน 63 ห้อง ตั้งอยู่อาคารเลขท่ี 101/1 หมู่ 4 ซอยสุวรรณศร 16 ตำบลบ้านใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัย) โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษา 
มีระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่ ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
นครนายก โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแล คือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้ง นครนายก โดยได้รับการอนุมัติให้ตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4(38)/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการศึกษา 
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา โดยมีการให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษาใน
แบบเดียวกันกับในมหาวิทยาลัย และดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยโดยตรงทั้งการให้บริการสารสนเทศ
ต่างๆ การยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศหนังสือ คอมพิวเตอร์สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการเข้าถึง
ฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความร่วมมือ หรือบอกรับเป็นสมาชิก นักศึกษา
รวมทั้งบุคลากรสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
นครนายก ได้ตลอดเวลาและทุกที่ และบางบริการนักศึกษาก็สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ห้อง
วิทยบริการก็สามารถเข้าใช้งานได้ เช่น การต่อเวลา (Renew) ยืมคืนหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
การบริการเช่นนี้จะช่วยให้นักศึกษาลดจุดอ่อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งได้ 
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นอกจากนี้ มีบริการรถตู้รับส่งระหว่างมหาวิทยาลัยและหอพักวันละ 2 รอบเวลา 07.30 น. และเวลา 
16.00 น. มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษา มีระบบ
รักษาความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คน เข้าเวรตลอด 24 
ชั่วโมง ดูแลบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษา มีระบบเซ็นเซอร์จับความร้อนและควันไฟ 
(Smoke and Heat Detect) และสัญญาณเตือน (Alarm) พร้อมระบบไฟสำรองฉุกเฉิน ห้องควบคุม
ระบบไฟและเซ็นเซอร์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสายดับเพลิงน้ำแรงดันสูงพร้อมถังโฟมดับเพลิงทุกชั้น 
ชั้นละ 2 ถัง 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ค่านิยม (SMART) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา : 
เป็นศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งที่เป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญเพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ :  
เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่มีความโดดเด่น (SMART) สามารถแข่งขันได้ จัดการศึกษา

ตามความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
และได้รับการยอมรับระดับชาติ 

พันธกิจ : 
1. การผลิตบัณฑิต    
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย    
3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
4. การบริการวิชาการ   
ปณิธาน : 
จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
ค่านิยม (SMART) : 
Standard   จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Managements บริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
Advance  ต่อยอดองค์ความรู้สู่ความเชี่ยวชาญ 
Research  ใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
Technology ก้าวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสู่สากล 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ : 
1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ ่นในสาขาที ่

มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
2. จัดการศึกษาโดยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน และเป็น

ผู้นำในสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีท้ังความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม 
4. สร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ี 
5. เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนได้ ทั้งในด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
6. สนับสนุนงานทางด้านธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างองค์กร  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผังบุคลากร 
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1.4 รายช่ือผู้บริหาร อดีต – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2541   นายประเสริฐ ด้วงเจริญ 
พ.ศ. 2542   นางสาวนิศานาถ มั่งศิริ 
พ.ศ. 2546   รองศาสตราจารย์อุดม พรประเสริฐ 
พ.ศ. 2548   นายอิทธิพล   นันทขว้าง 
พ.ศ. 2548   นายฐานันต์   เอียสกุล 
พ.ศ. 2550   นายวัชระ ประสาทแก้ว 
พ.ศ. 2551 – 2554  นางสาวพรใจ แก้วสุข  
พ.ศ. 2554 – 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง  
พ.ศ. 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว 

 

2. ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องรายงานในระบบ 
CHE QA Online 

ข้อมูลสารสนเทศรายงานเพื่อการบริหารจัดการ 

2.1 ด้านบุคลากร 
1. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลา 
   ศึกษาต่อ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 

2. จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานจริง 
    และลาศึกษาต่อ จำแนกตามตำแหน่งทาง 
    วิชาการ 
3. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลา 
    ศึกษาต่อ 

1. จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
   ปริญญาเอก จำนวน 2 ปริญญาโท จำนวน  
   12 คน ปริญญาตรี จำนวน 5 คน ต่ำกว่าปริญญาตรี 
   จำนวน 7 คน รวม 26 คน ไม่มีลาศึกษาต่อ 
2. สายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 9 คน จำแนก 
   เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน อาจารย์ 
   จำนวน 8 คน ไม่มีลาศึกษาต่อ 
3. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 26 คน  
   ไม่มีลาศึกษาต่อ 

2.2  ด้านหลักสูตร 
1. จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษา 1. จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตร- 

   บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2.3 ด้านนักศึกษา 

1. จำนวนนักศึกษา จำแนกตามหลักสูตร 
 
 

2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตาม 
    หลักสูตร 

1. จำนวนนักศึกษาใหม่  รหัส 64 หลักสูตร 
   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
   จำนวน 36 คน 
2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร- 
   บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา  

2562 รุ่นปีที่ศึกษา 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 55 คน 
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2.3 ด้านนักศึกษา (ต่อ) 
3. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time  
    Equivalent Student : FTES) จำแนก 
    ตามหลักสูตร 

3. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent  
    Student : FTES) หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตร- 

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย FTES 
109.861  

2.4 ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ 
   นวัตกรรมจากภายในและภายนอก จำแนก 
   กลุ่มสาขาวิชา 
 
 

1. การเปรียบเทียบเงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน 
   และภายนอก จำแนกตามหลักสูตร คือ หลักสูตร 
   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
   เงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน   185,000 บาท 
   เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก 790,000 บาท 

2.5 ด้านพื้นที่ และอาคารสถานที่ (สามารถอ้างอิงจากระดับคณะ/มหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสารสนเทศที่นำเข้าในระบบ CHE QA Online จากระดับหลักสูตร 
1. การคงอยู่ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
2. การมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

 
 
 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาประจำปีการศึกษา  
   2562  
 
 
 
 
 
2. จำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา  
    ปีการศึกษา 2562 (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพ 

อิสระ) ซึ่งเป็นบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2558 มี 
จำนวนทั้งสิ้น 55 คน มีงานทำหลังสำเร็จ 
การศึกษา จำนวน 37 คน ทำงานตรงสาขาท่ี 
เรียน จำนวน 30 คน ทำงานไม่ตรงสาขาที่เรียน  
จำนวน 7 คน  
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ข้อมูลสารสนเทศที่นำเข้าในระบบ CHE QA Online จากระดับคณะ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลระดับ
มหาวิทยาลัย 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
   ปีการศึกษา 2562 

 

ผลการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้ง นครนายก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  2563  
จำนวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า      

1. หลั กสู ตรศึ กษาศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิช า
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 
1 และคะแนนการประเมินภาพรวมในองค์ประกอบที่ 
2 – 6 เท่ากับ 3.67 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 

2. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จำแนก
ตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้  ปัจจัยนำเข้า (Input) 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.48 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี   
กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 
คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี ผลผลิต (Output) มี
คะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก   

3. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จำแนก
ตามองค์ประกอบ มีผลดังนี้ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี
มาก องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 
คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 คะแนน ผลประเมินอยู่
ในระดับดี องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนน 
ผลประเมินอยู่ในระดับดี องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมิน
อยู่ในระดับดี 

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระบบ SDU QA 
ประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั ้ง นครนายก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
ของคณะกรรมการ พบว่า มีการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 18 ตัวชี้วัด โดยมีผล
การประเมินจำแนกได้ดังนี้ 
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หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

ข้อมูลสารสนเทศที่นำเข้าในระบบ CHE QA Online จากระดับคณะ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลระดับ
มหาวิทยาลัย 

 เกณฑ์ อว. จำนวน 4 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 3.75 
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

เกณฑ์ สป.อว. จำนวน 7 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 
5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

เกณฑ์ อว.-สป.อว. จำนวน 11 ตัวชี้วัด คะแนนรวม 
4.37 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

เกณฑ์ มสด. จำนวน 7 ตัวชี้วัด คะแนนรวม 38.50 
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ 2 ดาว 

 

2.1 ด้านบุคลากร  
 

ตารางท่ี 1 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
                                 

สาย ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวม 
สายวิชาการ 2 7 - - 9 
สายสนับสนุน - 5 5 - 10 
สายบริการ - - - 7 7 

รวม 2 12 5 7 26 
  

ตารางท่ี 2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

                  

หลักสูตร ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย ์ รวม 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- - 1 8 9 

รวม - - 1 8 9 
 

ตารางท่ี 3 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
                                                                                                 

สาย ปฏิบัติการ ลาศึกษาต่อ รวม 
สายวิชาการ 9 - 9 
สายสนับสนุน 10 - 10 
สายบริการ 7 - 7 

รวม 26 - 26 
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หน่วย : หลักสูตร 

หน่วย : หลักสูตร 

หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.2 ด้านหลักสูตร  
ตารางท่ี 4 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษา 

                                                                                                        
ระดับ จำนวน 

1. ปริญญาตรี 1 
2. ปริญญาโท - 
3. ปริญญาเอก - 

รวม 1 
                

ตารางท่ี 5 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาและสาขาวิชา จำแนกตามหลักสูตร 
                                                                                             

ชื่อหลักสูตร ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- - - 
 

                                                                         

2.3 ด้านนักศึกษา 
ตารางท่ี 6 จำนวนนักศึกษา จำแนกตามหลักสูตร 

 

หลักสูตร ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ปริญญาตรี 5 ปี 

103 - - 103 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ปริญญาตรี 4 ปี 

49 - - 49 

รวม 152 - - 152 
 

ตารางท่ี 7 จำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามหลักสูตร 
                                                                                                                

หลักสูตร ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 36 -  - 36 

รวม 36 - - 36 
                                                            

ตารางท่ี 8 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร จำนวน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 50 

รวม 50 
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หน่วย : หลักสูตร 

หน่วย : บาท 

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

 
หลักสูตร FTES จำนวนอาจารย์ประจำ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 109.861 9 
รวม 

 
9 

                                                                   

2.4 ด้านเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
 

ตารางที ่10 เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม จากภายในและภายนอก 
    

 

หลักสูตร 
แหล่งเงินทุนสนับสนับ รวม 
ภายใน ภายนอก  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 185,000 790,000 975,000 
 
2.5 ด้านงบประมาณ 

 

ตารางท่ี 11 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564 
                                                                                                      

ประเภท จำนวนเงิน 

ขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 4,524,220 
งบบริหารกายเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
จากกองพัฒนานักศึกษา 

8,000 

รวม 4,532,220 
 
2.6 ด้านพื้นที่ และอาคารสถานที่ 

  

ตารางท่ี 12 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

อาคาร 
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

ห้องพักอาจารย์ ห้องสำนักงาน อ่ืนๆ รวม 

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

อาคารสำนักงาน และที่พัก - - 5 1  
รวม 50 2 7 18 77 
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ผังแสดงแผนที่และบริเวณของหน่วยงาน 
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3. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
จุดที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ประจำปีการศึกษา 2562 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 
3. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ทำงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 
ศูนย์ฯ ได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับจุดที่

ควรพัฒนามาดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ทำให้ในปีการศึกษา 2563 
อาจารย์หลายท่านมีผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์และนำไปเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับรางวัล
การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference ภายใต้
หั วข้ อ  A Better Change in Higher Education for Future Economy และ ได้ รั บ รางวั ล  Best 
Presentation ในการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ICEMT 2021 : 5th International Conference on 
Education and Multimedia Technology ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น แบบออนไลน์ 
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X 100 

ส่วนที่ 2 
ผลการดำเนินงาน 

 
 

     ระสงค์ 
      

 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ จำนวนบัณฑิตปริญญาตรี 

และบัณฑติศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้งานทำ 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 1 คะแนน - 
2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 2 คะแนน - 
3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 3 คะแนน 3 (67.27) 
4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 4 คะแนน - 
5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 5 คะแนน - 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีถ่ินฐานในภูมิภาค 
และได้งานทำในพ้ืนที่หรือภูมิภาคหรือตามเจตจำนงของผู้เรียน/ผู้ปกครอง 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

ผลการดำเนินงาน  
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 55 คน จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจ 55 คน  

คิดเป็นร้อยละ 100 
        37     

   55 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ 
1. จำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา ในพ้ืนที่หรือ   
   ภูมิภาคในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบ  

34 61.82 

2. จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา นอกพ้ืนที่ 
    ตามตามเจตจำนงของผู้เรียน/ผู้ปกครอง 

3 5.45 

3. จำนวนบัณฑิตท่ียังไม่ได้ทำงาน 18 32.73 
 

หมายเหตุ  บัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงานเนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการครู และในช่วง 
ที่สอบถามบัณฑิตอยู่ระหว่างการเปลี่ยนงานใหม่ 

รายงานการประเมินตนเอง 

อว. 

X 100 = 67.27 

SDU 1 ผลลัพธ์
ผู้เรียน  

 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละการได้งานทำในพ้ืนที่หรือภูมิภาค 
               ของบัณฑิต 

D 1.1 
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รายการหลักฐาน  
      D 1.1.1 รายงานภาวะการมีงานทำของนักศึกษารหัส 58 
 
การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 67.27 3 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. อาจารย์จิราภรณ์       ยกอินทร์ 
2. นายจักรพันธ์            อบอวล 
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เกณฑ์ประเมิน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 มีการดำเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน 1 คะแนน 
2 มีการดำเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 
3 มีการดำเนินการ 3 – 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 
4 มีการดำเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 
5 มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 
ข้อ 1 จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลา 
       และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 
       จากคะแนนเต็ม 5 
ข้อ 5 นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผล 
       การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

ผลการดำเนินงาน 
ข้อ 1 จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 ศูนย์ฯ นครนายก จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยมีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงให้คำปรึกษาทางวิชาการ ประจำอยู่ที่

อาคาร 5 ห้อง 511 เพ่ือให้คำปรึกษา แนะนำด้านงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และงานทะเบียน
ต่างๆ แก่นักศึกษา  

2. มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เพ่ือดูแลให้
คำแนะนำ อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 และกิจกรรมไหว้ครู โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงานเพ่ือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ด้าน
การศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รวมถึงการเชิญศิษย์เก่าเพ่ือมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
วิชาชีพครูเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.6 สป.อว. 

ชื่อตัวชี้วัด : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

SDU 1 ผลลัพธ์
ผู้เรียน  
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4. จัดโครงการก้าวแรกสู่มสด. 2563 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ทั้งด้านทักษะชีวิตการปรับตัวสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย และการปรับพ้ืนทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยรวมถึง ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เช่นการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง เพ่ือให้นักศึกษาทุกชั้นปี รวมถึงศิษย์เก่าได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพ่ีกับ
รุ่นน้อง และเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาชีพครูปฐมวัย และยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 
ตลอดปีการศึกษา 2563 เพ่ือรับการพัฒนาด้านวิชาการ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักศึกษาได้นำไปใช้
ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตเมื่อสำเร็จการศึกษา 

 ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

ผลการดำเนินงานข้อ 2 ศูนย์ฯ นครนายก จัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา จัดหาข้อมูลด้านแหล่งงาน 
จัดหาข้อมูลด้านแหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  โดยให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา มีการแจ้งกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และยังมีอาจารย์ที่
ปรึกษาช่วยแจ้ง ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ  ให้แก่นักศึกษาในชั่วโมง homeroom แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอก
เวลาแก่นักศึกษา หรือบางเรื่องยังไม่สะดวกแจ้งผ่านไลน์กลุ่มแต่ละห้องเรียน หรือนักศึกษาคนใดมีข้อมูลอะไรก็
สามารถสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา เพ่ือให้นักศึกษาและที่ปรึกษาได้พบปะกันตลอดปีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  และมีการบันทึก ข้อมูลการให้คำปรึกษา มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา เช่น แผนการเรียน ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา และข่าวสารอ่ืนๆ โดยมีช่องทางให้
คำปรึกษา ประกอบด้วย Facebook  Line ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ ศูนย์ฯ มีระบบบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่านเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ซึ่งประจำอยู่ที่อาคารเรียน อาคาร
ปฏิบัติการปฐมศึกษา ทำหน้าที่ให้ข้อมูลด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โครงการสวนดุสิตเสริม
โอกาส (75 ชัวโมง) ทุนการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่นักศึกษาได้รับ เช่น การ
ประกันอุบัติเหตุ มีช่องทางการติดต่อผ่าน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต www.dusit.ac.th, Facebook 
ศูนย์ฯ, เว็บไซต์ศูนย์ฯ www.nakhonnayok.dusit.ac.th บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
สำหรับนักศึกษา ตลอดจนมีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาส่งไปที่เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 
และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องโดยมีการแจ้งเวียนทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ 

ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการดำเนินงานข้อ 3 ศูนย์ฯ นครนายก มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จ

การศึกษาแก่นักศึกษา โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ครูมืออาชีพใน
อนาคต โดยได้ทำการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาปฐมวัย และการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ New Normal ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพครูปฐมวัย รวมถึงการเตรียมความ
พร้อม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย 

ข้อ 4  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงานข้อ 4 การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่
ต่ำกว่า  3.51 จาก คะแนนเต็ม  5 ในการดำเนินโครงการ ศูนย์ฯ นครนายก ได้มีการสำรวจและสรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจในทุกกิจกรรม พบว่า 
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1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งนครนายก ในภาพรวมทุกด้าน พบว่านักศึกษาผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
ทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการ
นำความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอก 
เวลาแก่นักศึกษาศูนย์ฯ นครนายก มีการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า ผลการให้คำปรึกษาจากนักศึกษาและประเมินผลการดูแล
การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา
แก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือ ด้านการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษา อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านการบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สู่ครูมืออาชีพในอนาคต ศูนย์ฯนครนายก ได้มีการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ได้ผลการประเมินดังนี้ ระดับความพึงพอของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ครูมืออาชีพในอนาคต ในภาพรวมทุกด้าน โดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดในทุกด้าน และด้านที่พึงพอใจสูงสุด คือด้านการนำความรู้ไปใช้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ ด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 

ข้อ 5  นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดำเนินงานข้อ 5  จากการประเมินจากข้อ 4 ด้านจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ศูนย์ฯ จึงนำผลการประเมินคุณภาพ ซึ่งพบว่าด้านการบริการข้อมูลขาวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 923.  ควรนำมาปรับปรุงเพ่ือดำเนินการ 
ประชุมหลักสูตร โดยคณะอาจารย์และวิชาการของศูนย์ฯ ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ซึ่งหลักสูตรได้พิจารณาให้มีการปรับเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานโครงการเพ่ิมเติมในประเด็นเรื่อง
การนำความรู้ไปใช้ในด้านการประกอบวิชาชีพครูปฐมวัย เพ่ิมสาระทางด้านวิชาการในโครงการก้ าวแรกสู่มสด. 
และโครงการสัมพันธ์พ่ีน้อง ที่จะจัดในปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมาย นายจักรพันธ์ อบอวล เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ เพ่ือปรับรูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 และเพ่ิมเติม
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพ่ีที่สำเร็จ และการปรับแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ครูมืออาชีพในอนาคต ปีการศึกษา 2564 โดยคณะอาจารย์และ
วิชาการของศูนย์ฯ ได้ใช้รูปแบบการจัดสัมมนา Onsite และ Online ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด 
19 โดยเน้นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้นักศึกษานำความรู้ไป
ใข้ในการประกอบวิชาชีพครูปฐมวัยที่ดีในอนาคต 
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ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการดำเนินงานข้อ 6 ศูนย์ฯ นครนายก มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์

เก่าอย่างต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ฯ โดยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่น การให้ความรู้ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับกิจกรรม STEM EDUCATION ของเด็กปฐมวัย โดยเป็นการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่ผู้ปกครองในรูปแบบของคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน ซึ่งเผยแพร่แนว
ทางการจัดกิจกรรม STEM EDUCATION ให้กับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์ facebook line กลุ่มศิษย์เก่า รวมถึงการจัดส่งจดหมายเชิญไป
ยังโรงเรียนต้นสังกัดที่ศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การ
อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปฐมวัยแห่งชาติและการประกันคุณภาพภายในที่ศูนย์จัดขึ้นร่วมกับทาง
หน่วยงานของจังหวัดนครนายก 

 

รายการหลักฐาน 
D 1.6.1 คู่มือและกระบวนการการให้บริการงานวิชาการและงานทะเบียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  

นครนายก/คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา/คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา/ตารางชั่วโมง Homeroom/ 
รายงานผลความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการนักศึกษา/รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้ 
คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา/Line/Facebook 

D 1.6.2 เว็บไซต์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก /เว็บไซต์มหาวิทยาลัย /บอร์ดประชาสัมพันธ์/ตาราง 
ชั่วโมง Homeroom/รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

D 1.6.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการขอใบประกอบวิชาชีพครู และการเป็นครูที่ดี  
D 1.6.4 รายงานการประชุมหลักสูตร 
D 1.6.5 เว็บไซต์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก/LINE กลุ่มนักศึกษา facebook คือ เพจสมาคมศิษย์ 

เก่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนครนายก 
D 1.6.6 โครงการก้าวแรกสู่มสด. 
D 1.6.7 โครงการสัมพันธ์พ่ีน้อง 
D 1.6.8 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ครูมืออาชีพ 
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ  6 ข้อ 

 
6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นางธมลวรรณ  เปรมศรี 
2. อาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์   
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เกณฑ์ประเมิน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 มีการดำเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน 1 คะแนน 
2 มีการดำเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 
3 มีการดำเนินการ 3 – 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 
4 มีการดำเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 
5 มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 

ข้อ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษา มีส่วนร่วม 
        ในการ จัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน  

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน  
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนำผล 
        การ ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป  
ข้อ 5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ข้อ 6 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
 

ผลการดำเนินงาน  
ข้อ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษา มีส่วนร่วม 

ในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 ศูนย์ฯ นครนายก ได้มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม

ของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมของสถาบัน มีการ

ประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษา  
2. กำหนดวัตถุประสงค์แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีการพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม

รายงานการประเมินตนเอง 

สป.อว. 

ชือ่ตัวชี้วัด : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

D 1.7 SDU 1 ผลลัพธ์
ผู้เรียน  
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
2.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพ ความประพฤติที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู และ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสวนดุสิต (SDU SPIRIT)   
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และดำเนินกิจกรรมตาม

ความต้องการของนักศึกษา 
3. ศูนย์ฯ นครนายก จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมตามประเภทต่อไปนี้  

3.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีกำหนดโดยสถาบัน  
3.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
3.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
3.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
3.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ศูนย์ฯ นครนายก ดำเนินการสตามแผนฯ โดยมีรูปแบบของกิจกรรมที่ครอบคลุมกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , ทักษะในศตวรรษที่ 21 ,กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู และความ
เป็นสวนดุสิต SDU Spirit  มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ และการเข้าร่วม
กิจกรรมของสถาบัน  

ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน  
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน  
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ศูนย์ฯ นครนายก มีการจัดกิจกรรมปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2563 โดยรูปแบบOnline ผ่านโปรแกรม Google Meet  

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 “ต้อนรับนักศึกษาว่าที่ครู
ในอนาคต สู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยรูปแบบ
Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  

3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ฯนครนายก ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
3256  ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า อาคารเรียน 6 ชั้น 5  

4. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่ 18 กันยายน – 1 9 
ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ นครนายก 

5. โครงการก้าวแรกสู่ มสด ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน  – 17 ตุลาคม  2563  ณ ศูนย์ฯ 
นครนายก 

6. โครงการสานสัมพันธ์พ่ีกับน้องปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ 
นครนายก   

7. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ นครนายก 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2563   25 
 

8. กิจกรรมวันไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 “Teacher skill development : 
Growth Mindset” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า อาคาร
เรียน 6 ชั้น 5 

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้อกกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2563 ณ โดยรูปแบบOnline ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

11. โครงการอบรมประกันคุณภาพทางการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดย
รูปแบบOnline ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

โดยสรุปแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำแนกโดยจำแนกตามรูปแบบของ
กิจกรรมที่ครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ทักษะในศตวรรษที่ 21, กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นครู และ ความเป็นสวนดุสิต SDU Spirit ตามตารางดังต่อไปนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

รูปแบบของกิจกรรมท่ีสอดคล้อง 

ประเภทของกิจกรรม 
เสริม

คุณลักษณะ
ความเป็นคร ู

มาตรฐาน
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

SDU Spirit 

1. โครงการก้าวแรกสู่ มสด. ป ี
การศึกษา2563 
- กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสำหรับ
นักศกึษา 

- กิจกรรมอบรมเสรมิสร้างบุคลกิภาพ 
- กิจกรรมส่งเสรมิทกัษะครูปฐมวยั  
- กิจกรรมพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมปฏิบัติธรรม รกัษาศิล 5 

1,10 1,2,3 
,4,5, 

R1,R2,C1, 
C2,C3,C4, 
C5,C6,C7 

,C8 

1,2,3,4, 
5,6,7, 
8,9 

 กิจกรรมส่งเสรมิ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
 กิจกรรมเสรมิสร้าง
คุณธรรมและจรยิธรรม 
 

2. โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2563 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
- กิจกรรมรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้ง            
- กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 

7 1,3,4, C1,C2,C3, 
C4,C6,C7, 

C8 

1,2,3,5,6,7, 
8,9 

 กิจกรรมส่งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
 กิจกรรมเสรมิสร้าง
คุณธรรมและจรยิธรรม 

3. โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง 
ปีการศึกษา 2563                    
- กิจกรรมบำเพญ็ประโยชน์ล้างกรง 
เสือ กวาด กรงหมีทำดีเพือ่สัตว์ป่า  

- กิจกรรมละลายพฤติกรรมและ 
นันทนาการ 

- กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง 
- กิจกรรมประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่าน 
ปราการชล 

1,2,9 1,3,4 C1,C2,C3, 
C4,C6,C7, 

C8 

1,2,3, 
4,5,6, 
7,8,9 

 กิจกรรมส่งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
 กิจกรรมกีฬา หรือการ
ส่งเสริมสขุภาพ 
 กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดลอ้ม 
 กิจกรรมเสรมิสร้าง
คุณธรรมและจรยิธรรม 

4. โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศกึษา  
2563 
- กิจกรรมการแสดงของนักศกึษา 
- กิจกรรมพธิีไหว้คร ู
- กิจกรรมพธิีมอบเกยีรติบัตรให้กับ 
นักศกึษา 

- นกัศึกษามีผลการเรยีนดี 
- นกัศึกษามีผลการเรียนดกีิจกรรมเดน่ 
 

1,3 1,4 C1,C2,C3,C5, 
C8 

1,2,3,4,5,7,8,9  กิจกรรมส่งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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5. โครงการสืบสานประเพณี 
ลอยกระทง ปีการศึกษา 2563 
- กิจกรรมประดิษฐ์กระทง 
- กิจกรรมฐานกิจกรรม 
- กิจกรรมลอยกระทง 

 

8 1,2,3,4 C1 ,C2 ,C3 ,C 5 , C
8 

1 ,2 ,3 ,4,5 ,6 ,7 ,8,
9 

 กิจกรรมส่งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
 กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์หรอืรกัษา
สิ่งแวดลอ้ม 
 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ 
ความรู้ในการป้อกกันโรคติดเช้ือ 
ไวรัส Covid 19  
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ 
ความรู้ในการป้องกนโรคติดเชือ้ไวรัส  
(COVID - 19) และการปฐมพยาบาล 
เบ้ืองต้น 

6,9 2,3,4,5 C1,C3,C6,C7 1,2,3,4,5,6,9  กิจกรรมส่งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
  กจิกรรมกฬีา หรอืการ
ส่งเสริมสขุภาพ 
 

7. โครงการอบรมประกันคุณภาพทาง 
การศึกษาที่นักศึกษาควรรู้ 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ 
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

10 2,3,4,5 C1,C3,C6,C7, 1,2,3,4,5,6,9  กิจกรรมส่งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
 

ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 ศูนย์ฯ นครนายก ได้ดำเนินการจัดจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญไท เจริญผล อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ 
อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. ศูนย์ฯ นครนายก จัดกิจรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพกับนักศึกษา ในโครงการอบรม
ประกันคุณภาพทางการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้  โดยอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครนายก เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมผ่านทาง 
Microsoft Teams เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ทางด้านประกัน
คุณภาพ อาทิเช่น ความสำคัญของการประกันคุณภาพภายใน และประกันคุณภาพภายนอก  ประโยชน์ที่ได้รับ
ของการประกันคุณภาพ และมีการประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57  

ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนำผล 
การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 4  
1. ศูนย์ฯ นครนายก ได้นำผลการดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มา

ปรับปรุงในการดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดที่ปรากฏ
ในตาราง  

2. ศูนย์ฯ นครนายก ได้มีการประชุมสรุปผลการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ
นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานการดำเนินการ ในที่ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาปีการศึกษา 2563 จากการประชุม สรุปได้ว่า ศูนย์ฯ นครนายกได้ดำเนินการจัดโครงการตามแผนการ



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2563   27 
 

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่ง
แต่ละกิจกรรมพบปัญหา และท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปรับปรุงในปีต่อไปไว้ดังนี้  

ที่ โครงการ ปัญหาในการ
ดำเนินงาน/ปีการ 

2562 

ผลการดำเนินโครงการ 
ปี 2563 

ปัญหาอุปสรรค ์
ปี 2563 

แนวทางการพัฒนา 
ปี 2564 

1 โค ร ง ก า ร ก้ า ว แ ร ก สู่  ม ส ด                  
ปีการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความ 

พร้อม ในการศึกษา เข้าใจใน 
การปฏิบัติตนทัศนคติที่ดีต่อ 
มหาวิทยาลัย  

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูล 
พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนและ 
ความเป็นอยู่ในร้ัวมหาวิทยาลยั   

3. เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี 
มีความเป็นครูปฐมวัย  

4. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้ 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ 
ระบบ สารสนเทศของ 
มหาวิทยาลัย 

5. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ 
ทางด้านภาษาอังกฤษและ 
เรียนรู ้ทักษะของการเป็นครู 
ปฐมวัย 

6. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ให้กับนักศึกษา 

- เวลาในการจัด 
  กิจกรรมปฏิบัต ิ
  ธรรมนานเกิน 
- กิจกรรมปฏิบัต ิ
  ธรรมอยากให้ม ี
  กิจกรรมที่ 
  หลากหลาย 
- ควรปรับปรุงเร่ือง 
   เครื่องเสียง  
แนวทางการแก้ไข
ในปี2563 
- ลดเวลาในการ 

ดำเนินโครงการ 
ลงเนื่องจาก  
สถานการณ์โรค 
ติดเชื้อไวรัส   

   COVID-19 
- ประสานงานงาน 

กับเจ้าหน้าที่ 
อาคารสถานที่ 
ของมหาวิทยาลัย 
ตรวจเช็คอุปกรณ์ 
ก่อนดำเนินงาน 

พบว่าการดำเนิน
โครงการได้บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการ โดยดูจาก
พฤติกรรมของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 
นักศึกษาที่เข้ารว่มได้มี
พื้นฐานเกี่ยวกับการ
เรียนและความเป็นอยู่
ในร้ัวมหาวิทยาลยัมี
บุคลิกภาพที่ดีดูได้จาก
บุคลิกภาพของนักศึกษา
ในการมาเรียน สามารถ
ใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาและระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ดูจาก
ผลงานนักศึกษา มี
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
และทักษะทางการ
ศึกษาปฐมวยัในการทำ
สื่อ มี จิตสาธารณะซึ่ง
นักศึกษาสามารถปฏบิัติ
ตามหลักธรรมพื้นฐาน
ของศาสนาที่นับถือได ้

- สถานการณ์โรตติดเชื้อ 
ไวรัสโควิด 19 ทำให ้
กำหนดดำเนิน 
โครงการเกิดการล้าช่า 

- สถานที่ในการดำเนิน 
กิจกรรมที่หอพักไม ่
สมควรเนื่องจากม ี
เสียงดังรบกวน 

- เปลี่ยนรูปแบบในการ 
ดำเนินโครงการให้ 
เป็นรูปแบบการ on  
line ในการให้ความรู ้
กันักศึกษา 

- เปลี่ยนสถานที่ดำเนิน 
กิจกรรมที่ห้องประชุม 
ในมหาวิทยาลัย 

2 โครงการเลือกตัง้คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาประจำปี 2563 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับ 
    นักศึกษา 
2. เพื่อให้ได้คณะกรรมการ  
    นักศึกษา ชุดใหม่ในการ   
    ดำเนินงานกิจกรรมของ  
    มหาวิทยาลัย 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ 
   สิทธิและเสรีภาพผ่านการ 
   เลือกตั้ง ในการปกครองระบอบ   
   ประชาธิปไตย 
4. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึง  
   ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

ระยะเวลาในการ
เตรียมกิจกรรมมี
ช่วงเวลาที่จำกัดทำ
ให้มีเวลาในการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
การ หาเสียงของ
นักศึกษาน้อย  
แนวทางการแก้ไข
ในปี2563 
ดำเนินการจัดประชุม 
ร่วมนั ก ศึ กษ าให้
ผู้ ส มั ค ร ได้ ขึ้ น ม า
แถลงนโยบายและ
เชิญชวนให้นักศึกษา
ออกมาใช้สิทธิผ่าน
การเลือกตั้ง 

พ บ ว่ า ก า ร ด ำ เนิ น
โครงการนั้ น ได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ตั้งไว้ในการ
ดำเนินโครงการสามารถ
ส่งเสริมการแสดงออก
ของความเป็นผู้นำและผู้
ต า ม  ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิป ไตย ให้ กั บ
นักศึกษา และนักศึกษา
ได้เรียนรู้การใช้สิทธิและ
เส รี ภ า พ ผ่ า น ก า ร
เลือกตั้งในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย ซ่ึง
ได้มีนักศึกษา ออกมาใช้
สิทธิและเสรีภาพผ่าน
การเลือกตั้ง จำนวน 66 

- ระยะเวลาในการ 
ลงคะแนนนานเกินไป 

- อยากให้จัดวันลง 
คะเนนตรงกับวันที่ 
มาเรียน 

 

- ปรับลดระยะเวลาใน 
การลงคะแนนให้ 
เหลือคร่ึงวัน 

- กำหนดวันลงคะแนน 
ให้ตรงกับวันที่ 
นักศึกษาทุกชั้นปีมา 
เรียนพร้อมกันโดย 
ประสานงานกับฝ่าย 
วิชาการและงาน 
ทะเบียน 
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คน จากนัก ศึกษา 80 
คน ซ่ึงได้คณะกรรมการ
นักศึกษาชุดใหม่ มาทำ
หน้าที่ 

3 โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้องปี
การศึกษา 2563 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความสามัคคีและ  
    ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง   
    นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความอบอุ่น    
   และประทับใจในสาขาวิชาชีพ   
   และประทับใจมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการ 
   เสียสละและบำเพ็ญประโยช์ต่อ  
   สังคม 
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  
   และทดสอบกำลังใจและ  
  ร่างกายของ นักศึกษา 

1. กิจกรรมที่จัดนอก 
สถานที่ควรแบ่ง  
เวลาในการเดินทาง 

2. การต้อนรบัศิษย ์
เก่าที่มาร่วมงาน 
ยังไม่ดีพอควร 
ตรวจสอบจำนวน 
ยอดที่ลงทะเบียน 
ให้ดี 

แนวทางการแก้ไข
ในปี2563 
- ดำเนินการให้คณะ  

กรรมการนักศึกษา 
คำนวณระยะทาง 
 และแบ่งเวลาใน 
การเดินทางไว้ 
ประสานฝ่าย 
ยานพาหนะขอรถ 
ให้เพียงพอต่อ 
การเดินทาง 

- มอบมหมายให้ 
ทางฝ่ายลงทะเบียน  
และประชาสัมพันธ์ 
คณะกรรมการ 
นักศึกษา ดูแล 
การต้อนรับรุ่นพี่ 
ที่มาร่วมกิจกรรม 

พบว่านัก ศึกษาได้ทำ
กิ จ ก ร ร ม บ ำ เ พ็ ญ
ป ระ โย ช น์ ต่ อ สั ง ค ม
ร่ ว ม กั น  เกิ ด ค ว า ม
ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น
มหาวิทยาลัยจากการทำ
กิ จ ก รรม  เกิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี แ ล ะ ค ว า ม 
สัมพันธ์อันดีระหว่างพี่
กับน้องได้แลกเปลี่ยน
ทัศนคติระหว่างเพื่อน
และรุ่นพี่  นอกจากนี้
นักศึกษาได้รับทดสอบ
กำลังใจและร่างกายใน
การวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล 

- ปรับปรุงเวลาดำเนิน
กิจกรรมเวลาดำเนิ น
กิจกรรมเร็วเกินไป และ
การประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึง 

- ร ถ รั บ ส่ ง ใ น ก า ร
เดินทางไม่เพียงพอ 

- เพิ่มระยะเวลาในการ -
ด ำ เนิ น โค ร งก าร ให้
เหมาะสม 
แ ล ะ เ พิ่ ม ก า ร

ะ ช า สั ม พั น ธ์ ให้ป ร
ครอบคลุม โดยใช้สื่ อ
อ อ น ไ ล น์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
- คำนวณจำนวนและ

ป ร ะ ส า น ฝ่ า ย
ย าน พ าห น ะ ใน ก า ร
เตรียมรถรับส่งในการ
ดำเนินกิจกรรม 

4 โครงการพิ ธี ไหว้ครูประจำปี  
2563 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความ  
    เคารพนอบน้อม และความ 
    กตัญญูกตเวทิตาต่อครู-      
    อาจารย ์
2. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีงาม 
    ระหวา่งลูกศิษย์และอาจารย ์
3. เพื่ออนุรักษ์และสบืสาน 
   ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี    
   งามของไทย 

อุปกรณ์เครื่องเสียง
ใ น ก า ร ด ำ เ นิ น
โครงการเกิดปัญหา
ค ว ร ต ร ว จ ส อ บ
ความพร้อมก่อนวัน
ดำเนินโครงการ 
แนวทางการแก้ไข
ในปี2563 
ให้นักศึกษาประสาน 
งานกับฝ่ายอาคาร
ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร
จัดเตรียมอุปกรณ์
เค รื่ อ ง เสี ย งแ ล ะ
สถานที่ให้พร้อม 

พบว่าการดำเนินโครงการ 
ได้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์
ของโครงการ โดยดูจาก
นักศึกษาที่ เข้าร่วมพิธี
ไหว้ครูได้แสดงความ
เคารพนอบน้อม และ
ความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อครู-อาจารย์ ผ่านพิธี
ไหว้ครูและพานไหว้ครูที่
นักศึกษาได้ตั้งใจทำเพื่อ
ค รู -อ า จ า ร ย์  ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่ างลูก ศิษย์ และ
อาจารย์ 

-  การเตรียมงานพิธยีัง 
มีการดำเนินงานที ่
ติดขัด 

-  ขั้นตอนการ 
 ดำเนินงานติดขัดไม่ 
 ราบรื่น 

- ในการดำเนินการในป ี
การศึกษาหน้าอยาก 
ให้ผู้รับผิดชอบมีการ 
ซักซ้อมขั้นตอนและ 
พิธีการให้ดี 

5 โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจำปี 2563 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักศึกษาได้อนุรักษ์และ  

สถานที่การดำเนิน
โครงการไม่สะดวก 
มีชาวบ้านที่ดื่มสุรา
มา ควรตรวจสอบ

พ บ ว่ า ก า ร ด ำ เนิ น
โครงการได้บรรลุตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โค รงก าร โด ยดู จ าก

- กิจกรรมบางฐานมี 
พื้นที่แคบทำให้จัด 
กิจกรรมไม่สะดวก 

- เวลาทำกิจกรรมของ 

-  จัดสรรพื้นที่ในการ 
ทำกิจกรรมให้ 
เหมาะสมต่อกิจกรรม 
และจำนวนคนที่เข้า 
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   สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีลอย   
   กระทงของไทย 
2.เพื่อปลูกฝังประเพณีอันดีงาน 
   ใหก้ับเด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้  
   เรียนรู้และถือปฏิบัติต่อไป 
3. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัย  
    สวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอก    
    ที่ตั้งนครนายก ได้ทำกิจกรรม 
    ร่วมกัน 

สถานที่ให้ละเอียด 
และเพิ่มเจ้าหนา้ที่
ในการดูแลความ
ปลอดภัยเพิ่ม  
แนวทางการแก้ไข
ในปี2563 
จัดโครงการใน
มหาวิทยาลัย โดย
จัดร่วมกับโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ 
นครนายก 

นั ก ศึ ก ษ า ที่ เข้ า ร่ ว ม
โค ร งก า ร ได้ ร่ ว ม กั น
อนุรักษ์วัฒนธรรมลอย
กระทงของไทย และ
ปลูกฝังประเพณีอันดี
งานให้กับเด็ก 

เด็กอนุบาลใช้ 
เวลานานกว่ากำหนด 

- อยากให้จัดกิจกรรม 
นอกสถานที่ 

ร่วมกิจกรรม 
- ประสานงานกับทาง 
โรงเรียนสาธิตลออ 
อุทิศเรื่องตารางการ 
ทำกิจกรรมของเด็ก 
อนุบาล 

- การจัดกิจกรรมนอก 
สถานที่รอดู 
สถานการณ์โรคติด 
เช้ือไวรัส COVID-19 

 
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ให้ความรู้ในการป้อกกันโรคติด
เชื้อไวรัส Covid 19 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูล  
   ของโรคติดเชื้อไวรัส                         
   COVID-19  
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงวิธี  
   ป้องกัน  
   ตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส   
   COVID-19 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้วิธีการปฐม  
   พยาบาลเบื้องต้น 

สถานที่การดำเนิน
โครงการไม่สะดวก 
กาวโต๊ะเก้าอี้เยอะ
เนื่องจากมีกิจกรรม
ที่ต้องปฎิบัติในการ
ย้ายผู้ปว่ย 
แนวทางการแก้ไข
ในปี2563 
ประสานฝ่ายดำเนิน
โครงการถึงรูปแบบ
ของการดำเนิน
กิจกรรม และ
ประสานฝ่ายอาคาร
สถานที่จัดเตียม 

พ บ ว่ า ก า ร ด ำ เนิ น
โครงการได้บรรลุตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการนักศึกษาที่เข้า
ร่ ว ม โค ร ง ก า ร ได้ รั บ
ความรู้ทางด้านสุขภาพ 
รวมถึงข้อมูลของโรคติด
เชื้ อ ไ ว รั ส COVID-19 
และการปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต้น  สามารถนำ
ความรู้มาใช้ประโยชน์
ในการป้องกันตนเอง 
และการดำเนินชีวิต 

-  อยากให้ดำเนิน 
โครงการที่ 
มหาวิทยาลัย 

- รอดูสถานการณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ให้ 
สถานการณ์ดีขึ้นจึง 
จะดำเนินการจัดใน 
มหาวิทยาลัยได้ 

 

7 โครงการอบรมประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง  
    ความสำคัญของการประกัน  
    คุณภาพทางการศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงบทบาท   
   ของนักศึกษาในการสนับสนุ่น  
   การประกันคุณภาพทาง 
   การศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน  
   ความคิดทางด้านการประกัน 
   คุณภาพ 

ควรจัดที่
มหาวิทยาลัย
มากกว่าจัดผา่น
ระบบออนไลน ์
แนวทางการแก้ไข
ในปี2563 
ดำเนินการจัโครง
การในมหาวิทยาลยั
ในรูปแบบกาอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

พ บ ว่ า ก า ร ด ำ เนิ น
โครงการได้บรรลุตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการนักศึกษาที่เข้า
ร่ ว ม โค ร ง ก า ร ได้ รั บ
ความรู้ แ ละ เข้ า ใจถึ ง
ค ว า ม ส ำ คั ญ  แ ล ะ
บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง
นัก ศึกษาในการสนับ
ส นุ่ น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพทางการศึกษา  
แลกเปลี่ ยนความคิด
ทางด้านประกันคุณภาพ 
และนำไปใช้ประโยชน์
ในการดำเนินโครงการ
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
นักศึกษา 

อยากให้ดำเนินโครงการ
ที่มหาวิทยาลัย 

- รอดูสถานการณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ให้ 
สถานการณ์ดีขึ้นจึง 
จะดำเนินการจัดใน 
มหาวิทยาลัยได้ 

 

ข้อ 5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 ศูนย์ฯ นครนายก ได้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในที่ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินโครงการ และประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
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ของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตั้งไว้ 3 ข้อ จากการประชุม สรุปได้ว่า การดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2 ข้อ และ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  1 ข้อ  เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้โครงการจิตอาสาปันน้ำใจแต้มสีเติมฝันเพ่ือน้อง, โครงการส่งเสริม
สมรรถนะนักศึกษาทางกาย และโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้
ครบถ้วน ส่งผลให้การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีการพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่
เหมาะสมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดำเนินการไปเพียง ร้อยละ 70 ซึ่งไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ตัวชี้วัตความสำเร็จ
วัตถุประสงค ์

ผลประเมิน
วัตถุประสงค ์

 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาใหม้ีการพัฒนา 
   ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
   สติปัญญาทีเ่หมาะสมตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิแห่งชาติ  

มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ไม่ ต่ ำ ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
โครงการ/กิจกรรมระบุในแผน 

  
 

ผลกระทบจาก
โควิด 19 จึงไม่
สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้ครบ 

2. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพ 
 ความประพฤติที่ดีเหมาะสมกับความเป็น 
ครู และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ 
สวนดุสิต (SDU SPIRIT)   

นักศึกษามีบุคลิกภาพ ความ
ประพฤติที่ดีเหมาะสมกับความ
เป็ น ค รู แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัฒนธรรมของสวนดุสิต (SDU 
SPIRIT)  ในทุกด้านไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 

 
 

  

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน 
การดำเนินกิจกรรม/โครงการ และดำเนิน 
กิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา 

 

นักศึกษาได้มสี่วนร่วมดำเนินงาน
โครงการและมผีลความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วม มีค่าเฉลีย่ไมต่่ำกว่า 
3.51 

   

ข้อ 6 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 จากการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 ที่พบว่ามีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2563 ที่ไม่บรรลุตามแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ตามวัตถุของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีการ
พัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  ศูนย์ฯ 
นครนายก ได้มีการหารือในที่ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 
4.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพ่ือนำมาปรับปรุง 
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online เช่น โครงการจิตอาสา การ
ทำสื่อจากที่บ้านของนักศึกษาแล้วส่งมารวบรวมที่ศูนย์ฯ แล้วนำส่งโรงเรียนเป้าหมาย, โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ นักศึกษาจัดทำโปสการ์ดอวยพร และประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ facebook ของศูนย์ฯ 
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รายการหลักฐาน  
ข้อ 1 
D 1.7.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
D 1.7.1.2 รายงานการประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษา 
D 1.7.1.3 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ข้อ 2 
D 1.7.2.1 โครงการก้าวแรกสู่ มสด ปีการศึกษา 2563 
D 1.7.2.2 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปี 2563 
D 1.7.2.3 โครงการสานสัมพันธ์พ่ีกับน้องปีการศึกษา 2563 
D 1.7.2.4 โครงการพิธีไหว้ครูประจำปี 2563 
D 1.7.2.5 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 
D 1.7.2.6 โครงการอบรมประกันคุณภาพทางการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้ 
D 1.7.2.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 
ข้อ 3 
D 1.7.3.1 โครงการอบรมประกันคุณภาพทางการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้ 
ข้อ 4  
D 1.7.4.1 รายงานประชุม 
ข้อ 5  
D 1.7.5.1 รายงานประชุม 
ข้อ 6              
D 1.7.6.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
D 1.7.6.2 ร่างแผนกิจกรรมนักศึกษาประจำปี การศึกษา 2564 

การประเมินตนเอง 
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 5 ข้อ 

 
6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นายจักรพันธ์             อบอวล 
2. นางสาวบุษยมาศ        จิตต์สุนทร 
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     ระสงค์ 
      

 

เกณฑ์ประเมิน 
 

ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 พ้ืนที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ (activity space/co - working space) ใน
มหาวิทยาลัยที่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงานใช้เป็นพื้นที่จัด 
การเรียนรู้ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

2 ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขอใช้/ใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์  1 คะแนน 1 คะแนน 
3 ลักษณะของพ้ืนที่สะท้อนถึงนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ 

บ่งบอกจุดเน้น/สไตล์ของมหาวิทยาลัย 
1 คะแนน 1 คะแนน 

4 การใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ (รวมถึงอาคาร โรงงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น) 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมนอกห้องเรียน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

5 บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกใช้พื้นที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ พัฒนางาน มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

6 จำนวนผลงานที่เกิดจากการใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ 1-10 ผลงาน 
(มากกว่า 10 ผลงาน + 1 คะแนน) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

7 ความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 คะแนน 1 คะแนน  

ข้อ 1 พ้ืนที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (activity space/co - working 
space) ในมหาวิทยาลัยที่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงานใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 ศูนย์ฯ นครนายก มีพ้ืนที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ (activity space/co - working space) ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ร่วมทั้งศิษย์เก่าของศูนย์ฯ และบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนให้เกิด
ความรู้ในเรื่องใหม่ๆ ทำให้เกิดการสร้างงาน และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการศึกษานอก
ห้องเรียน พ้ืนที่ดังกล่าวได้แก่ 

1.1 ห้อง Online Learning Room และห้องMeeting Online 1 และ 2 
1.2 พ้ืนที่ สำนักวิทยบริการ อาทิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้อง Activity Space 
1.3 พ้ืนที่ SDU Library 
1.4 พ้ืนที่ ให้บริการส่วนกลาง ของหอพักนักศึกษา 
1.5 พ้ืนที่ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย (สระว่ายน้ำ) 
1.6 ร้านกาแฟ Coffee Shop 

D 1.11 มสด. 

รายงานการประเมินตนเอง ชือ่ตัวชี้วัด : สร้างสรรค์พ้ืนที่การเรียนรู้ /สังคมแห่ง 
               การเรียนรู้ SDU 1 ผลลัพธ์

ผู้เรียน  
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ข้อ 2 ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขอใช้/ใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ศูนย์ฯ นครนายก มีพ้ืนที่ภายในที่มีระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ที่เป็นห้องสมุดที่มีหนังสือเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ศูนย์ฯ เปิดสอน มีห้อง Online Learning 
room 13 ในการสอนผ่านสื่อจากผู้สอนไปยังผู้เรียน หรือจัดประชุมสัมมนาจากส่วนกลางมายังศูนย์ฯ มี WiFi ไว้
อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากร การใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรมต่างๆ มีการจองใช้ห้อง 
Online Learning room ผ่านระบบโดยจะลิงก์ข้อมูลการขอใช้ไปยังส่วนกลาง เพ่ือทราบสถิติการขอใช้ห้องและ
ห้อง Meeting Online 1 และ 2 ขอใช้ห้องโดยการ สแกน QR CORD เขียนขอใช้ห้องหรือพ้ืนที่นั้นๆ ตามวันและ
เวลาที่ต้องการใช้ กรณีการขอใช้ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า และห้องประชุมขจร หน่วยงานภายในและภายนอกต้องทำ
หนังสือขอใช้เป็นลายลักษณ์อักษรระบุการจัดกิจกรรม วันเวลาที่ชัดเจนให้กับฝ่ายอาคารและสถานที่เพ่ือจัดเตรียม
ห้องและอุปกรณ์ต่อไป 

ข้อ 3 ลักษณะของพ้ืนที่สะท้อนถึงนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ บ่งบอกจุดเน้น/สไตล์ของมหาวิทยาลัย 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 ศูนย์ฯ มีสระว่ายน้ำขนาด กว้าง 12.5 ยาว 25 เมตร เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือ 

แห่งแรกในจังหวัดนครนายก มีร้านกาแฟ Coffee Shop จำหน่ายกาแฟพร้อมเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์
ของสวนดุสิต คือ ทอฟฟ่ีเค้ก และขนมอ่ืนๆ เป็นพ้ืนที่ที่สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ได้ 
โดยเข้ารหัส WiFi ที่ทางร้านกำหนดให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ มีห้องปฏิบัติการสื่อการสอนของนักศึกษาที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่จัดทำสื่อการสอนประกอบการสอนซึ่งเน้นตามอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย ที่ศูนย์ฯ 
เปิดสอน มีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา ผสมผสานกับการ
ให้บริการทางด้านการสืบค้นข้อมูลของสำนักวิทยบริการเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีพ้ืนที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่กับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 4 การใช้พื้นท่ีสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมนอกห้องเรียน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 ศูนย์ฯ นครนายก ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครนายก และสำนักงานส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาในการบูรณาการด้านการศึกษาปฐมวัย
ของจังหวัดนครนายก และได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
ช่วงวัยของเด็กในระดับปฐมวัยด้วยวิธีการ Coaching ครูผู้สอนที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดนครนายก 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เป็นฐานฝึกประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ของครู และใช้ห้อง 
Online Learning Room ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้เรียนผ่านช่องทาง Online กิจกรรมเป็นเชิงปฏิบัติการ
และเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสื่อสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ห้องสื่อออนไลน์ ห้องภาษาพาเพลิน และห้องปฏิบัติการด้านพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ตามช่วงวัยของเด็ก
ปฐมวัย และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมเชิง
บูรณาการด้านวิชาการให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก จำนวน 50 ท่าน เพ่ือนำองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน  

ข้อ 5 บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนางาน มากกว่า 5 ครั้ง
ต่อเดือน  

ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 ศูนย์ฯ นครนายก มีพ้ืนที่เพ่ือให้บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอก
สามารถมาใช้เพื่อจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนางาน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิห้องประชุม
เฟ่ืองฟ้า / ห้องประชุมขจร / ห้อง Online Learning Room /ห้อง Meeting Online 1 และ 2 / ห้องปฏิบัติการ
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คอมพิวเตอร์ / ห้อง Activity Space โดยอาจารย์ใช้สำหับการจัดการเรียนการสอน และการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพความเป็นครู รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยและกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาโดยสอดคล้องกับหลักสูตร บุคลาก
ใช้ในการประชุมและอบรมพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านอาชีพรวมถึงสมรรถนะการปฏิบัติงาน จากการเก็บสติถิในการใช้
พ้ืนทีม่ากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน  

ข้อ 6  จำนวนผลงานที่เกิดจากการใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ 1-10  
ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 ศูนย์ฯ นครนายก บริหารจัดการในการใช้พื้นที่เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและ

การจัดโครงการ/ โครงการรวมถึงการจัดการเรียนการสอน การจัดประชุมบุคลากร การจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้พ้ืนที่ของศูนย์ฯ เช่น ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า ห้องประชุมขจร ห้องปฏิบัติการ
ออนไลน์ ห้อง Meeting Online 1 และ 2 เป็นห้องขนาดเล็กแต่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นเพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้า
ไปใช้เพ่ือประชุมออนไลน์ หรือจัดการเรียนการสอน สืบค้นข้อมูลต่างๆ เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบุ
คลลากร และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและกิจกรรมของนักศึกษา ทำให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และใช้พ้ืนที่อย่างสร้างสรรค์มาโดยตลอด  

ข้อ 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 7 ศูนย์ฯ นครนายก จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการใช้พ้ืนที่ของ

ศูนย์ฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริการและสิ่งสนับสนุนกิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการห้องอบรมและสิ่งสนับสนุน คิดเป็นร้อย
ละ 86.40 ด้านการจัดการเรียนการสอน และจัดโครงการรวมถึงการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การจัดโครงการ
อบรมสัมมนานักศึกษาด้านการฝึกประสบการวิชาชีพความเป็นครู ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความเหมาะสม
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.30 และการจัดกิจกรรมผ่าน
ช่องทางการ Online ด้านการพัฒนาทักษะความเป็นครูให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา 4 
ชั้นปี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89 
คิดเป็นร้อยละ 77.80  

 

รายการหลักฐาน 
ข้อ 1 
D1.11.1 ภาพห้อง Online Learning Room 13 / ภาพห้อง Meeting Online 1 และ 2 / ภาพห้องการ 

เรียนรู้ 524 (activity space/co - working space) 
ข้อ 2 
D1.11.2 ตารางการขอใช้ห้อง Online Learning room 13 / CORD ห้อง Meeting Online 1 และ 2 / 

ตารางการของใช้ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า, ห้องประชุมขจร        
ข้อ 3 
D1.11.3 ภาพศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย (สระว่ายน้ำ) / ภาพร้านกาแฟ Coffee Shop / ภาพ 

ห้องปฏิบัติการสื่อการสอน 526 / ภาพโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 
ข้อ 4 
D1.11.4 เอกสารการจัดอบรม / ภาพการจัดอบรม 
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ข้อ 5 
D1.11.5 เอกสารการจัดอบรม / ภาพการจัดอบรม 
ข้อ 6 
D1.11.6 เอกสารการจัดอบรม / ภาพการจัดอบรม 
ข้อ 7 
D1.11.7 เอกสารการจัดอบรม / ภาพการจัดอบรม/แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

การประเมินตนเอง 
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

 
7 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6,7) 
7 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นางธมลวรรณ           เปรมศรี  
2. นางสาวสุปัญญา        ยิ่งประเสริฐ 
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     ระสงค์ 
      
 

เกณฑ์ประเมิน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 1 คะแนน - 
2 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 2 คะแนน - 
3 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 3 คะแนน - 
4 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 4 คะแนน - 
5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40  5 คะแนน 5 (72.72) 

สูตรคำนวณ 
จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

จำนวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 
32 
44 

 

ผลการดำเนินงาน  
       ศูนย์ฯ นครนายก มีจำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 32 ผลงาน จากการดำเนินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

โครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 
จังหวัดนครนายก (3 หน่วยงาน) 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา 
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
จังหวัดปราจีนบุรี (13 หน่วยงาน) 1. องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ 
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม 
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม 
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม 
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน 

รายงานการประเมินตนเอง ชื่อตัวชี้วัด : การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือ 
               การพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 

D 2.1 อว. SDU 2 การวิจัย 
และนวัตกรรม 

X 100 

X 100  = 72.72 
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 11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ 
 12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง 
 13. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว 
จังหวัดระยอง (16 หน่วยงาน) 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 2. เทศบาลตำบลกองดิน 
 3. เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด 
 4. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน 
 5. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ 
 6. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส 
 7. เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 8. เทศบาลตำบลสองสลึง 
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ 
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 
 12. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 
 13. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร 
 14. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ 
 15. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
 16. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง  

รวมทั้งสิ้น 32 ผลงาน 
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ร้อยละ 40 

 
ร้อยละ 72.72 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ      จริยาทัศน์กร 
2. อาจารย์จิราภรณ์                   ยกอินทร์ 
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เกณฑ์ประเมิน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 มีการดำเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน 1 คะแนน 
2 มีการดำเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 
3 มีการดำเนินการ 3 – 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 
4 มีการดำเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 
5 มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 

ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย/ 
       งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ  
  หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรม 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์/ 
  นวัตกรรม เชน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ  

     การจัดแสดงงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ 
     รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 

ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรม 
ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมในการประชุม 
       วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์  
        และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมดีเด่น 
ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทีน่ำไปใช้ 
       ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 

ผลการดำเนินงาน  
ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค/์นวัตกรรม 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 ศูนย์ฯ นครนายก มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย ดังนี้  

รายงานการประเมินตนเอง 

สป.อว. 

ชือ่ตัวชี้วัด : ระบบและกลไกการบริหารและ 
                 พัฒนางานวจิัย/งานสร้างสรรค/์ 
               นวัตกรรม D 2.2 SDU 2 การวิจัย 

และนวัตกรรม 
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1. ระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัยบนฐานข้อมูล Excel ของศูนย์ฯ เพ่ือตรวจสอบสมรรถนะ
งานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย งบประมาณท่ีใช้ในการวิจัย และทิศทางของงานวิจัยตามกลยุทธ์ด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ (1) E-assessment สำหรับประเมิน เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (2) R-System plus สำหรับยื่นหรือ ตรวจสอบสถานะของทุน
วิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป (3) R-System สำหรับตรวจสอบ สถานะของบทความ หรือทุนวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 และ (4) Schorlar One สำหรับการยื่นขอตีพิมพ์บทความวิจัย  /บทความ
วิชาการ ในวารสารวิจัย มสด และติดตามความคืบหน้าของวารสารวิจัย 

ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ  
  หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรม 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์/ 
  นวัตกรรม เชน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
  การจัดแสดงงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ 
  รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 2  ศูนย์ฯ นครนายก  สนับสนุนพันธกิจ ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีศูนย์วิจัย 
สำหรับปฏิบัติการด้านการวิจัย ให้คำปรึกษา และแนะนำในการทำวิจัย รวมทั้งให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการวิจัย มีห้องสมุด สำหรับค้นคว้าข้อมูล และ ให้บริการหนังสือ และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ืออำนวย 
ความสะดวกในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยการยืนยัน
สิทธิ์ผู้ใช้ระบบ และสนับสนุนการเข้ารับการอบรมและประชุมด้านวิจัยของบุคลากร มีเว็บไซต์ และ Facebook 
ศูนย์ฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการวิจัย การจัดอบรม จัดนิทรรศการต่างๆ มีระบบสารสนเทศของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ (1) e-Research สำหรับการสืบค้นข้อมูล การทำวิจัย ซึ่งมีฐานข้อมูลทั้งวิทยานิพนธ์
และบทความวิจัยต่างๆ (2) SCOPUS  สำหรับสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการบนฐานข้อมูล SCOPUS 
(3) EndNote X9 สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม (4) อักขราวิสุทธิ์ สำหรับตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย
และงานวรรณกรรม และมีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ประเด็น “การเขียน
บทความวิชาการจากรายวิชาการที่จัดการเรียนการสอน”  เพ่ือเป็นการสังเคราะห์และทบทวนองค์ความรู้จากรายวิชา
ที่ตนเองสอน นำไปพัฒนาทักษะและให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ โดยบทความวิชาการจะเป็นบทความที่เกิดจาก
การตกผลึกทางความรู้ ในขณะที่ผู้เขียนพบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น หรือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน   

ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 ศูนย์ฯ นครนายก ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสรรทุนสำหรับการวิจัยให้กับ

คณาจารย์และนักวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ผ่านช่องทางของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทางระบบสารสนเทศ ได้แก่ การพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนา
งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  
การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และทางศูนย์ฯ มีการดำเนินงานเพิ่มช่องทางอ่ืนในการเพิ่มทุน
สนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นต้น 
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ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 ศูนย์ฯ นครนายก ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผ่าน R - System plus ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยและหรืองาน
สร้างสรรค์ ดังนี้ (1) การเผยแพร่ผลงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ด้วยวาจา (Oral Presentation) ในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติโดยมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมเป็นบทความฉบับเต็ม (Fulll Text) จ่ายตาม
จริง (2) มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ/ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และ (3) สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับงานทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 15,000 บาท 

ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรมดีเด่น 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 ศูนย์ฯ นครนายก ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเก่ียวกับงานวิจัย 
และพัฒนาสมรรถนะจากการปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) อบรมเชิงปฏิบัติการ Mendeley : โปรแกรม
จัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 3 คน (2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสังเคราะห์แนวโน้มและทิศทาง 
การวิจัยด้านสะเต็มศึกษา 2 คน (3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR 
(1 และ 2)” 1 คน (4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างโอกาส การปฏิรูปการเรียนรู้ผ่านการวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือ
รวมพลังในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19” 1 คน และมีการประชาสัมพันธ์ยกย่องบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
ของศูนย์ฯ ทางป้ายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ 

ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทีน่ำไปใช้ 
ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 ศูนย์ฯ นครนายก ใช้ประโยชน์จากมีระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย โดยมีหน่วยงานกลางของศูนย์ฯ รวบรวมและพิจารณาผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ รวมทั้งประสานงานผ่านหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของ  มสด. ในการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

 
รายการหลักฐาน  

ข้อ 1 
D 2.2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย/คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย R-System /  

เว็บไซต์ ศูนย์ฯ นครนายก/Facebook ศูนย์ฯ นครนายก 
ข้อ 2 
D 2.2.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องสมุด/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และ 

นำเสนอในการประชุมระดับชาติ/สรุปการเข้ารับการอบรมและประชุมด้านวิจัยของบุคลากร/ 
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย R-System /คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์เพ่ือการ 
ตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ/ การใช้งาน Google Scholar/เว็บไซต ์ศูนย์ฯ/  
Facebook ศูนย์ฯ นครนายก 
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       ข้อ 3 
D 2.2.3 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย R-System /ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการ 

บริหารการวิจัย พ.ศ. 2559/แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ. 2561-2564/ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. 2560/ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย 
และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2559/แนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อ 
ขอรับทุนสนับสนุน จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ (แบบปกติ) พ.ศ.2562 และ 
งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561/สัญญาการรับทุน 
อุดหนุนการวิจัย  

ข้อ 4 
D 2.2.4 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย R-System/ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2559/ 
บทความวิจัย 

ข้อ 5 
D 2.2.5 ศูนย์วิจัย/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/สรุปการเข้ารับการอบรมและประชุมด้านวิจัยของ 

บุคลากร/ป้ายประชาสัมพันธ์ บุคลากร และเว็บไซต์ศูนย์ ฯ นครนายก 
ข้อ 6 
D 2.2.6 ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย 

 
การประเมินตนเอง 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 

 
6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
2. อาจารย์รวี   ศิริปริชยากร  
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เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ

นักวิจัยตามสูตรคำนวณ 
2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร 

1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ              คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 

                                 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก         
                            จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กำหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 

 
 

ผลการดำเนินงาน  
       ศูนย์ฯ นครนายก ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 2 โครงการวิจัย ได้แก่  

โครงการวิจัย จำนวนเงิน 
1. การพัฒนาศักยภาพเยาวชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อรองรับการ 

ท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง   
150,000 บาท 

2. การศึกษาประสิทธิภาพระบบการนิเทศแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก เขตภาคตะวันออก 2 

35,000 บาท 

รวม 185,000 บาท 
       ศูนย์ฯ ดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ 2562 จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก จำนวน 3 หน่วยงาน จังหวัดปราจีนบุรี 
จำนวน 13 หน่วยงาน และจังหวัดระยอง จำนวน 16 หน่วยงาน ดังนี้ 

โครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค จำนวนเงิน 
จังหวัดนครนายก (3 หน่วยงาน)  
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 30,000 บาท 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา 20,000 บาท 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 20,000 บาท 

รวม 70,000 บาท 
จังหวัดปราจีนบุรี (13 หน่วยงาน)  
1. องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร ์ 25,000 บาท 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 2.3 สป.อว. 

X 5 

ชือ่ตัวชี้วัด : เงินสนับสนนุงานวิจัย/งานสร้าง  
               สรรค/์นวัตกรรม SDU 2 การวิจัย 

และนวัตกรรม 
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2. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ 25,000 บาท 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด 25,000 บาท 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม 25,000 บาท 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม 25,000 บาท 
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 25,000 บาท 
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม 25,000 บาท 
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 25,000 บาท 
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม 25,000 บาท 
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน 25,000 บาท 
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ 25,000 บาท 
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง 25,000 บาท 
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว 25,000 บาท 

รวม 325,000 บาท 
จังหวัดระยอง (16 หน่วยงาน)  
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 35,000 บาท 
2. เทศบาลตำบลกองดิน 25,000 บาท 
3. เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด 25,000 บาท 
4. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน 25,000 บาท 
5. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ 25,000 บาท 
6. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส 25,000 บาท 
7. เทศบาลตำบลเมืองแกลง 25,000 บาท 
8. เทศบาลตำบลสองสลึง 25,000 บาท 
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ 25,000 บาท 

โครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค จำนวนเงิน 
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 25,000 บาท 
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 25,000 บาท 
12. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 25,000 บาท 
13. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร 25,000 บาท 
14. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ 25,000 บาท 
15. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 25,000 บาท 
16. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง  25,000 บาท 

รวม  410,000 บาท   
รวมเงิน 805,000 บาท 

รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 990,000 บาท 
        
 

รายการหลักฐาน  
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D 2.3.1 สัญญาโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นเป็นฐานเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” 

D 2.3.2 สัญญาโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพระบบการนิเทศแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนาครู
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตภาคตะวันออก 2”  

D 2.3.3 สัญญาการดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครนายก  

D 2.3.4 สัญญาการดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปราจีนบุรี 

D 2.3.5 สัญญาการดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดระยอง 
 

การประเมินตนเอง  
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ จากภายในและภายนอก เท่ากับ 975,000 บาท 
2. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย จำนวน 9 คน 

       3.   975000 
                9 

4.  108333.33 
               25000 

5. ประเมินตนเอง 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
2. นางเอมิกา   รัตนมาลา       

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

=  108,333.33 

 X 5  =  21.67 
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เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ตามสูตร 
    คำนวณ 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร 

        1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
        2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ               คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
        3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

      ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
      ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
                                      ที่กำหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 

    

ผลการดำเนินงาน  
     จำนวนบทความ 12 บทความ  ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
เท่ากับ 3.6  

 

ลำดับ 
ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

วารสาร / 
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปีที่พิมพ/์
วันที่

เผยแพร่ 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
1 สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ 

จุฬินฑิพา นพคุณ  
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 

ผลของการสอนแบบ
อุปนัยในรายวิชาสอน
แบบมอนเตสซอรี่ที่มีผล
ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

วารสารครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
น. 1-18. 

49(1). 
EDUCU4
901018.  

0.60 

2 ฉัตรทราวดี บุญถนอม 
นิฤมล สุวรรณศรี 
และกุลธิดา มีสมบูรณ์ 

การพัฒนาความคิดและ 
ความสามารถในการสราง
สรรคผลงานของนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 ในรายวชิาศาสตร ์
ของพระราชากับการศึกษา 
ปฐมวัย โดยการจัดกระ 
บวนการเรียนรู 5 ขั้น 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 
16 ประจำปี 2564 
(ควอท.) วันที่ 25-26 
มีนาคม 2564 โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ )สุขุมวิท 11 (
กรุงเทพมหานคร จัดโดย 
สมาคมเครือข่ายการ

25-26 
มีนาคม 
2564 

0.20 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 2.4 สป.อว. 

ชื่อตัวชี้วัด : ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
               ประจำและนักวิจัย 

X 5 

SDU 2 การวิจัย 
และนวัตกรรม 
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พัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย )ควอท(  
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) หน้า 118-127   

3 ภูธเนศ วิสาต ิ
จันทร์จิรา มาบางครุ 
เสาวนีย์ กองสำลี 
จิราภรณ์ ยกอินทร์ 

การส่งเสริมทักษะทาง
สังคมในชั้นเรียนของเด็ก
ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 
2 โดยผ่านกิจกรรมเกม
การศึกษา 

The 1st National and 
the 11th International 
Conference on Arts 
and Culture in 
Creative Economy ,
Phranakhon Rajabhat 
University, Bangkok, 
Thailand, 
pp. 101-111. 

18-19 
January 
2021 

0.20 

4 บุษกร รอดเป้า 
ปภาพิมพ์ บำรุง 
กมลธิดา เกตุจินดา 
รัตนากร รู้ลัก 
รวี ศิริปริชยากร 

การส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านสติปัญญาของ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี 
โดยใช้สื่อ G-SLAM จาก
ผ้าไทยพวน 

The 1st National and 
the 11th International 
Conference on Arts 
and Culture in 
Creative Economy ,
Phranakhon Rajabhat 
University, Bangkok, 
Thailand, 
pp. 67-76. 

18-19 
January 
2021 

0.20 

5 ธนพร วิจิตร 
นภัสสร โสภาภรณ ์
ธีราพร ยิ้มละม้าย 
ภัสสรสา ขำคง 
อัญชิษฐา ปิยะจิตติ 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 

การส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กในช่วงวัย 2-3 ปี โดย
ใช้สื่อสัมผัสสร้างสรรค์
จากผ้าไทยพวน  

The 1st National and 
the 11th International 
Conference on Arts 
and Culture in 
Creative Economy, 
Phranakhon Rajabhat 
University, Bangkok, 
Thailand, 
pp. 57-66 

18-19 
January 
2021 

0.20 

6 สุดารัตน์ จันทะโชติ 
ปฐมาพร พูลกลาง 
บุษกร โพโส 

ผลการใช้กิจกรรม
สร้างสรรค์และเครื่องเล่น
สัมผัสจากผ้าทอไทยพวน

The 1st National and 
the 11th International 
Conference on Arts 

18-19 
January 
2021 

0.20 
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ขวัญใจ จริยาทัศน์กร ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการ
แสดงออกทางอารมณ์
และจิตใจอย่างเหมาะสม
ในชั้นเรียนของเด็ก
ปฐมวัย 

and Culture in 
Creative Economy, 
Phranakhon Rajabhat 
University, Bangkok, 
Thailand, 
pp. 77-88 

7 ปภาพิมพ์ บารุง  
กมลธิดา เกตุจินดา  
ธีราพร ยิ้มละม้าย 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  
 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่
สัมพันธ์ต่อสมรรถนะครูใน
ศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษา   

การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ “มศว วิจัย” 
ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ, น. 193- 
202 

24 
มิถุนายน  
2564 

0.20 

8 เสาวนีย์ กองสาลี 
จันทร์จิรา มาบางครุ 
รัตนากร รู้ลัก  
ปฐมาพร พลูกลาง 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  
 

ความคิดเห็นผู้ปกครอง
ของนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
อำเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ท่ีมีต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของครูปฐมวัยในศตวรรษ
ท่ี 21  

การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ “มศว วิจัย” 
ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ, น. 203- 
218 

24 
มิถุนายน  
2564 

0.20 

9 บุษกร โพโส  
บุษกร รอดเป้า  
ภัสสรสา ขาคง  
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  
 

การให้ความร่วมมือของ
ผู้ปกครองกับโรงเรียนใน
การจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กปฐมวัยในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก  

การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ “มศว วิจัย” 
ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ, น. 219- 
234 

24 
มิถุนายน  
2564 

0.20 

10 นภัสสร โสภาภรณ์ ธน
พร วิจิตร  
สุดารัตน์ จันทะโชติ  
ภูธเนศ วิสาติ  
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยแวดล้อมกับความ
พร้อมในการใช้นวัตกรรม 
และสื่อเทคโนโลยีของ
นักศึกษาครูปฐมวัย 

การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ “มศว วิจัย” 
ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ, น.235- 
247 

24 
มิถุนายน  
2564 

0.20 

11 ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการใฝ่รู้
ของนักศึกษาสาขา
การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 
MAT  

การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ “มศว วิจัย” 
ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ, น. 272- 
285 

24 
มิถุนายน  
2564 

0.20 
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12 Ravee Siriprichayakorn 
Mutita Takomsane 
Kulthida Meesomboon 
Jira Jitsupa 

The Community-
Based Learning 
Approach for 
Designing School 
Curriculums in Early 
Childhood Education 
with an Application 
to Promote a 21st 
Century Learning 

2021 5th Internationnal 
Conference on Education 
and Multimedia 
(ICEMT 2021) In Kyoto, 
Japan 

July 23-
25, 

2021 
(accept
ed for 
oral 

present
ation 
and 

publica
tion) 

1 

การประเมินตนเอง  
1. ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย เท่ากับ 3.6  
2. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมดที่รายงานในระบบ CHE QA Online  จำนวน 9 คน 
3.  3.6 

            9 
4.   40 

            20 
5. ประเมินตนเอง 5 คะแนน 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ    จริยาทัศน์กร 
2. นายจักรพันธ์                     อบอวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100  = 40 

 X 5  = 10 
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     ระสงค์ 
      

 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการ

หรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 1 คะแนน - 
2 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 2 คะแนน - 
3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 3 คะแนน - 
4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 4 คะแนน - 
5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 5 คะแนน 100 

 

จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการ 
หรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 

จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
 

1 
1 
 

ผลการดำเนินงาน  
       ในปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฯ นครนายก ได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ผลการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. ในระดับต้องปรับปรุง จำนวน 8 ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับผลการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กในภาพรวม ให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับที่ดีขึ้นและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ สมศ. ได้กำหนดไว้กำหนดไว้ ซึ่งภายในโครงการมีการดำเนินกิจกรรม 7 กิจกรรม ดังนี้   

1. การตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเป็นการศึกษาสภาพปัญหาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ความพร้อมและ
ความต้องการในการในการพัฒนา 

2. การประชุมชี้แจงและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็ก เป็นการพัฒนามาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 

   2.1 การทบทวนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   2.2 การทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   2.3 การพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติ การมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการประกันคุณภาพภายใน เป็นการพัฒนา

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายใน 

D 3.1 

รายงานการประเมินตนเอง 

X 100 

X 100 = 100 

ชื่อตัวชี้วัด : การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based  
                Development) 

อว. SDU 3 การบริการ
วิชาการ 
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4. การอบรมครูเรื่องการพัฒนากิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อ EDLRU เป็นการพัฒนามาตรฐาน
ที่ 1 มาตรฐานการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1-5 พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจสังคม สติปัญญาสมวัย 
มีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไป 

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างประสบการณ์ผู้สอนผ่านการโค้ชโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  เป็นการ
พัฒนามาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

6. กิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและการสังเกตพัฒนาการของเด็กและ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพ่ือระดมทรัพยากรในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการพัฒนามาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 11 การดำเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

7. สรุปผลการดำเนินการด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการประเมินผลการรับรองมาตรฐานรอบสี่
ของ สมศ. ควรอยู่ในระดับดี หรือ สูงขึ้น ในกิจกรรมนี้เป็นการติดตามภาพรวมทุกกิจกรรมและรายงานสรุปการ
ดำเนินงาน ศพด. ตอ ตนสังกัด 

กิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม ได้กำหนดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 ศูนย์ ให้
ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา ติดตาม แนะนำ ดังนี้  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคีรีวัน                     ว่าที่ร้อยตรีดร.ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคลองเหมือง           อาจารย์ชัชรี สุนทราภัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์                                อาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน                      อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะหวาย           อาจารย์จิราภรณ์  ยกอินทร์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง                      อาจารย์รวี  ศิริปริชยากร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อาจารย์ฉัตรทราวดี  บุญถนอม 
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้ผลการประเมินภายนอกจาก สมศ . ในระดับ 

ต้องปรับปรุง  
- ผลการตรวจเยี่ยม พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 ศูนย์ได้รับ การตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายใน-

ภายนอก ของศูนย์ และครูของแต่ละศูนย์สามารถให้ข้อมูลพ้ืนฐานและบอกความต้องการในการช่ วยเหลือ 
สนับสนุนจากศูนย์ฯ นครนายก 

- ผลการประชุมชี้แจงและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พบว่า ครูศพด.ทั้ง 8 ศูนย์ ให้ความร่วมมือเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง พบอาจารย์ผู้ดูแล เพ่ือชี้แจงผลการประเมินสมศ.ที่ต้องปรับปรุงและวางแผนพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กของแต่ละศูนย์   

- ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ครู ศพด. 
ทั้ง 8 ศูนย์ ได้พัฒนาทักษะ ทำให้มีองค์ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพ และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  
ตามมาตรฐานชาติและมีแนวทางในการทำ SAR ในปีการศึกษาถัดไป 

- ผลการพัฒนากิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อ EDLRU พบว่า ครูศพด. ทั้ง 8 ศูนย์ ได้องค์ความรู้
และสามารถสืบค้น EDLRU นำมาตัวอย่างมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของตนเอง 
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- ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างประสบการณ์ผู้สอนผ่านการโค้ชโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พบว่า 
ครูศพด. ทั้ง 8 ศูนย์ เข้าร่วมและได้รับประสบการณ์ตรงในการสอน สามารถนำวิธีการดูแลเด็กและการจัด
กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับศูนย์ 

- ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและการสังเกตพัฒนาการของ
เด็กและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพ่ือระดมทรัพยากรในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ครูทั้ง 8 ศูนย์
สามารถวางแผนร่วมกันกับอาจารย์ผู้ดูแล และจัดโครงการให้ความรู้ผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองใน
การดูแลเด็กปฐมวัยและตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการดูแลเด็กสานสัมพันธ์ ระหว่างครูกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

รายการหลักฐาน   
D 3.1.1 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้ผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในระดับต้องปรับปรุง 
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. อาจารย์ฉัตรทราวดี      บุญถนอม 
2. นางสาวพันธุ์ทิพย์        สิงห์ปาน 
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     ระสงค์ 
 
      
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่

บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม  

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 1 คะแนน - 
2 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 2 คะแนน - 
3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 3 คะแนน - 
4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 4 คะแนน - 
5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 5 คะแนน 100 

 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ 
มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  

สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ 
จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริม 

การเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติทั้งหมด 
1 
1 

 

ผลการดำเนินงาน  
       ในปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฯ นครนายก ได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ผลการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. ในระดับต้องปรับปรุง เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์ฯ นครนายก กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กในภาพรวม ให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับที่ดีขึ้นและมี
คุณภาพมาตรฐานตามที่ สมศ. กำหนดไว้ ซึ่งขั้นตอนแรกศึกษาธิการจังหวัดนครนายกช่วยในการสำรวจศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ตกการประเมินภายนอกจาก สมศ. และพบว่ามีจำนวน 8 ศูนย์ ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
จากนั้น ศูนย์ฯ นครนายก ดำเนินการจัดกิจกรรม 7 กิจกรรม ดังนี้   

1. การตรวจเยี่ยมศูนย์เด็ก ในระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2563 อาจารย์และบุคลากรของศูนย์ฯ นครนายก 
ลงพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 ศูนย์ เพ่ือพบครูพี่เลี้ยง สัมภาษณ์และศึกษาสภาพปัญหา สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ความพร้อมและความต้องการในการในการพัฒนา  

2. การประชุมชี้แจงและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็ก เป็นการนัดหมายอาจารย์และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มาเพ่ือประชุมชี้แจงและดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การทำแผนพัฒนาศูนย์

รายงานการประเมินตนเอง 

D 3.2 อว. 

ชือ่ตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือ 
              หน่วยงานในชุมชนพื้นที่ หรือ 
              ภูมิภาค (Non-Age Group  
               Participation) 

X 100 

X 100 = 100 

SDU 3 การบริการ
วิชาการ 
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พัฒนาเด็กเล็ก และการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมเฟ่ืองฟ้า ศูนย์ฯ นครนายก โดยกำหนดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ดูแลครูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 8 ศูนย์ ให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา ติดตาม แนะนำ ดังนี้  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคีรีวัน                     ว่าที่ร้อยตรีดร.ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคลองเหมือง           อาจารย์ชัชรี สุนทราภัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์                                อาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน                      อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะหวาย           อาจารย์จิราภรณ์  ยกอินทร์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง                      อาจารย์รวี  ศิริปริชยากร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อาจารย์ฉัตรทราวดี  บุญถนอม 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติ การมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการประกันคุณภาพภายใน ได้รับการตอบ

รับการเป็นวิทยากรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ไสยวรรณ และคณะ มาช่วยพัฒนามาตรฐานที่ 4 การ
ประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายใน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการประกันคุณภาพภายใน ให้กับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีนาวา ภูเขางามรีสอร์ท 
โดยตลอดการจัดสัมมนานั้นได้มีคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการนครนายก มาช่วยดูแลและติดตามครูให้
เข้าร่วมการอบรมจนครบทุกคน 

4. การอบรมครูเรื่องการพัฒนากิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อ EDLRU เป็นการพัฒนามาตรฐาน
ที ่1 มาตรฐานการจัดการศึกษา  ตัวชี้วัดที่ 1 - 5 พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจสังคม สติปัญญาสมวัย
มีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไป ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร . สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิฤมล สุวรรณศรี และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีความเชี่ยวชาญ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อ EDLRU วันที่ 16 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมศรีนาวา ภูเขางามรีสอร์ท 

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างประสบการณ์ผู้สอนผ่านการโค้ชโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในกิจกรรม
นี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มาพัฒนา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การสร้างประสบการณ์ผู้สอนผ่านการโค้ชโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และเปิดโอกาสให้
คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน การเรียนการสอนและทำกิจกรรมร่วมกัน ในวันที่ 20 
สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 

6. กิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง เป็นการส่งเสริมพัฒนาการและการสังเกตพัฒนาการของเด็กและ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพ่ือระดมทรัพยากรในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย
ช่วยพัฒนามาตรฐานที่ 1 มาตรฐานการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 11 การดำเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา โดยเริ่มจากอาจารย์ประจำหลักสูตรและครูได้วางแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง 
จากนั้นครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสานติดต่อผู้ปกครอง ติดต่อวิทยากร เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน คุณหมอในอนามัย 
หัวหน้าอบต. ผู้นำชุมชน ฯลฯ เพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความรู้ในหัวข้อตามที่แต่ละศูนย์ได้กำหนด
และวางแผนไว้ ระหว่างเดือน 23 - 31 สิงหาคม 2563 
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7. สรุปผลการดำเนินการด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในกิจกรรมนี้เป็นการติดตามภาพรวมทุก
กิจกรรมและรายงานสรุปการดำเนินงาน ศพด. ตอ ตนสังกัด โดยอาจารย์ประจำแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะลง
พ้ืนที่และดำเนินการรวบรวมผลสรุป ระหว่างเดือนกันยายน 2563 เพ่ือส่งให้หัวหน้าต้นสังกัด เช่น หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและนายก อบต. รับทราบผลการดำเนินการ 

ตลอดการทำทั้ง 7 กิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งส่วนอาจารย์และบุคลากรของ ศูนย์ฯ
นครนายก วิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุนชนและผู้ปกครอง คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก
คณะครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 ศูนย์ และสุดท้ายคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
มาให้การดูแลรวมถึงช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประสานครูปฐมวัย, 
การประสานหัวหน้าต้นสังกัด, สถานที่การจัดงาน รวมถึงสนับสนุนตลอดการทำกิจกรรมในช่วงวันเวลาดังกล่าว 
ทำให้งานแล้วเสร็จสำเร็จเป็นอย่างดี 

  
รายการหลักฐาน  

D 3.2.1 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้ผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในระดับต้องปรับปรุง 
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. อาจารย์ฉัตรทราวดี      บุญถนอม 
2. นางสาวพันธุ์ทิพย์        สิงห์ปาน 
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     ระสงค์ 
      

 

 

เกณฑ์ประเมิน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 มีการดำเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน 1 คะแนน 
2 มีการดำเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 
3 มีการดำเนินการ 3 – 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 
4 มีการดำเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 
5 มีการดำเนินการ 6 – 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 

ข้อ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 2 จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตาม 
        วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
ข้อ 3 กำกับ ติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุง 
       ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ข้อ 7 กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

ผลการดำเนินงาน  
ข้อ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดำเนินงานข้อ 1 ศูนย์ฯ นครนายก มีการดำเนินการจัดทำระบบและกลไกด้านการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินการ ดังนี้    
1.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ศูนย์ฯ นครนายก ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบด้านการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  
3. คณะกรรมการประชุมวางแผนร่างแผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ประจำปี 2563 
ข้อ 2 จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

รายงานการประเมินตนเอง 

สป.อว. 
SDU 4 การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม               
และความเป็นไทย 

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบและกลไกการทำนุ 
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย D 4.1 
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ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ศูนย์ฯ นครนายก นำแนวทางของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและแนวทางของศูนย์ฯ นครนายก มากำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุง
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการวางแผนปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์ฯ นครนายก จากเดิม 
คือโครงการรักษ์ชุมชนคนไทยพวน ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการทุกชั้นปี และมีการวางแผนจากปีที่ผ่านมาจะ
จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คนไทยพวน ให้นักศึกษาลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูล ลงมือฝึกปฏิบัติในเรื่องของการย้อม
ผ้า การทอผ้า การปั่นด้าย และการนำมาใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นการสานต่อในกิจกรรมเดิมให้มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากเริ่มมีสถานการณ์โควิด-19 จึงให้ทางหลักสูตรมีการปรับกิจกรรมให้ลดลง แต่ยังคงเป็น
การนำวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนมาจัดเป็นกิจกรรมให้สอดคล้องกับรายวิชา ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 เทอม ดังนี้ 

ในภาคเรียนที่ 1 เป็นการบูรณาการในรายวิชา 1004803: เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร เป็นผู้ดูแลและ
รับผิดชอบกิจกรรม ซึ่งในภาคการศึกษานี้ นอกจากนำเอาผ้าไทยพวนมาสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยแล้ว ยังนำเอาสื่อไปทดลองใช้ เพ่ือวิเคราะห์พัฒนาการโดยการสร้างแบบประเมิน 
และลงไปเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเขียนเป็นบทความต่อไป 

ในภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมที่ 1 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1 คือกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์จากผ้า
ไทยพวน เป็นการบูรณาการในรายวิชา 1014803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
โดยมี อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ
กิจกรรม ซึ่งในภาคการศึกษานี้ นักศึกษาได้นำผลของการประเมินพัฒนาทั้ง 4 ด้านที่ได้จากการปฏิบัติสื่อ
สร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน นำมาเขียนเป็นบทความเพ่ือเผยแพร่ ให้สื่อการเรียนรู้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  
กิจกรรมที่ 2 เป็นการบูรณาการ ร่วมกัน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ วิชาศิลปะ ดนตรีลีลา 
วชิาภาษาพาเพลิน และวิชาสื่อนวตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี อาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์อัญชิษฐา 
ปิยะจิตติ อาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ และอาจารย์จิราภรณ์ยกอินทร์ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม
จะสร้างเป็นนิทานที่ช่วยส่งเสริมทักษะทาง EF ของเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ Stop motion บูรณาการในเรื่อง
ของประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน นำเสนอผ่าน เพลง ภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ภาษาไทยพวนเข้าด้วยกัน และ
ได้นำนิทานที่ช่วยส่งเสริมทักษะทาง EF ของเด็กปฐมวัย นำไปเผยแพร่ลงในเพจการให้ความรู้ผู้ปกครอง ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3  

โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อให้สอดคล้องกับแผนศิลปวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. โครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

หรือกิจกรรมเสริมแก่นักศึกษาร้อยละ 80 
2. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สืบสาน 

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือส่ง เสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่
หลากหลายอย่างน้อยร้อยละ 80 

3. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านความเป็นสวนดุสิต และจริยธรรมคุณธรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน  

รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน เป็นจำนวนเงิน ,0009  บาท  
ข้อ 3 กำกับ ติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 ศูนย์ฯ นครนายก มีการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการ

ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีการประชุมกำกับติดตาม 
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ผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณาการ
ดำเนินงาน ตามแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สงเสริมใหมี
การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา และ  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการเข้ากับกระบวนการเรียนรู้และวิถีการดำเนินชีวิต
การพัฒนาบนพ้ืนฐานการพัฒนาความเป็นเลิศ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของท้องถิ่น ซึ่งในการ
ประชุมพบว่า  

ในภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาได้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการนำสื่อที่สร้าง
เสร็จสมบูรณ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ตรวจสอบความเรียบร้อย ให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
และได้นำลงไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยได้ครบถ้วน โดยครั้งสุดท้ายในการสอน นักศึกษาได้นำแบบประเมิน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านลงไปประเมินสำหรับเก็บข้อมูลครบทุกกลุ่ม เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการเขียนบทความต่อไป   

ในภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบว่า 
นักศึกษานำผลการประเมินจากภาคเรียนที่ 1 มาเขียนเป็นบทความวิจัยเรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการยื่นขอส่ง
บทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAC 2021 เพ่ือนำเสนอไปยังที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่มได้ผ่านคัดเลือกและได้ไปนำเสนอในวันที่ 18 มกราคม 
2564 กิจกรรมที่ 2 กิจรรมนิทาน Stop motion ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษาแต่ละกลุ่มมีความตั้งใจ
และพยายามสร้างตัวละครที่ปั้นด้วยดินที่นักศึกษาผสมกันเอง เพลงเด็กหรือเพลงบรรเลงที่นักศึกษาเป็นผู้ร้อง
และเล่นอูคูเลเล่เอง ฉากและพ้ืนหลังที่สร้างขึ้นเองโดยใช้เทคนิคต่างๆ จากงานศิลปะ และนำองค์ประกอบทั้งหมด 
มาสร้างเป็นนิทาน Stop motion ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งงานให้กับอาจารย์ทุกท่านตรวจ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศหยุดเนื่องจากสถานการณ์โควิด นักศึกษาบาง
กลุ่มได้แยกย้ายกลับบ้านและ ฉากนิทานได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย จึงทำให้มีความยากลำบากในการแก้ไข ซึ่งทำให้
บางกลุ่มขาดความสมบูรณ์ แต่นักศึกษามีความพยายามที่จะแก้ไขตามคำแนะนำให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 
หลังจากนั้นนักศึกษาได้นำนิทานไปเผยแพร่ในเพจการให้ความรู้ผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ครบทุกกลุ่ม  

ในการประเมินด้านประสิทธิผล กิจกรรมที่จัดขึ้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน มีการบูรณาการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรม
เสริมแก่นักศึกษา  

2. โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่สืบสานทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาทองถิ่น และ/หรือส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมที่หลากหลาย  

3. โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน สามารถพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านความเป็นสวนดุสิต และ
จริยธรรมคุณธรรม ในด้านความคุ้มค่าในทุกกิจกรรมนักศึกษาได้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข และวิเคราะห์สื่อเพ่ือ
จัดทำให้สื่อมีประสิทธิภาพก่อนนำไปเผยแพร่อีกครั้ง และมีการเรียนรู้ในการเขียนบทความเพ่ือนำไปเผยแพร่ให้
มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หลังจากนั้น ทางคณะกรรมการได้เสนอผลการดำเนินงานต่อสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น 
หน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมทางด้าน 
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ศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคคลภายนอก อีกทั้งทางสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้มี 
การติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการของศูนย์ฯ ทุกๆ โครงการและศูนย์ฯ นครนายก มีการส่งผลการ 
สรุปโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงาน ทุกๆ ไตรมาส 

ข้อ 4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 ศูนย์ฯ นครนายก มีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยประเมินความสำเร็จด้วยแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
และประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้ 

1. ในการจัดโครงการมีการบูรณางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชา 
1004803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  รายวิชา 1014803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 รายวิชา 1071307 
ศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย รายวิชา 1073101 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 
รายวิชา 1073103 วิชาการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย และรายวิชา 1071308 วิชาภาษาพาเพลิน รวมจำนวนทั้งหมด  

31 คน เทียบเป็นจำนวนร้อยละ  100 บรรลุตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80  
2. ในการจัดทำโครงการทั้ง  2 กิจกรรม  นักศึกษาและ/หรือบุคลากรไดม้ีสวนรวมในการเผยแพรสืบสาน 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
เทียบเป็นจำนวนร้อยละ 100 บรรลุตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 

3. นักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมทำงานร่วมกับบุคคลในชุมชนตรงตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง 
การพัฒนาที่ 3.1 เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิต SDU Spirit ซึ่งสมรรถนะนักศึกษา  
ดานความเปนสวนดุสิต และจริยธรรมคุณธรรม เทียบเป็นจำนวนร้อยละ 100 บรรลุตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 

ข้อ 5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 คณะกรรมการได้มีการประชุมเพ่ือนำข้อเสนอแนะของนักศึกษามาพิจารณาผล

การประเมิน โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน ควรมีการปรับในตัวกิจกรรมและให้มีความสอดคล้องกับแผน
ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้านศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และเพ่ือส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยตามทิศทาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยอาจมีการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือเป็นการนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่
เพ่ิมมากข้ึน 

ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 ศูนย์ฯ นครนายก มีการเผยแพร่การดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ทั้ง 2 กิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มกีารยื่นขอส่งบทความเข้า

รว่มการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAC 2021 เพ่ือนำเสนอ ไปยังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร โดยนักศึกษาท้ัง 4 กลุ่มได้ผ่านคัดเลือกและได้ไปนำเสนอในวันที่ 18 มกราคม 2564 

กิจกรรมที่ 2 กิจรรมนิทาน Stop motion ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีการเผยแพร่บนเพจการให้ความรู้
ผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รวมทั้งหมด 8 เรื่อง  

ข้อ 7 กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 7 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสื่อ

สร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน และเป็นผู้ดูแลเรื่องงานวิจัย ได้ทำการยื่นขอส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
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นานาชาติ ICAC 2021 เพ่ือนำเสนอ ไปยังที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
นักศึกษาทั้ง 4 กลุ่มได้ผ่านคัดเลือกและได้ไปนำเสนอในวันที่ 18 มกราคม 2564 
รายการหลักฐาน  

D 4.1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 4959/2562 
D 4.1.2 รายงานการประชุม เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบด้านการทำนุบำรุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
D 4.1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์ฯ นครนายก 
D 4.1.4 แผนงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
D 4.1.5 เล่มโครงการรักษ์ชุมชน     
D 4.1.6 เพจ Facebook, คลิป Stop motion, ใบประกาศการเข้าร่วมนำเสนอบทความการประชุม 

วิชาการนานาชาติ ICAC 2021 
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 6 ข้อ 

 
7 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6,7) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. อาจารย์อัญชิษฐา      ปิยะจิตติ 
2. อาจารย์กุลธิดา         มีสมบูรณ์ 
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     ระสงค์ 
      

 

 

 

 

เกณฑ์ประเมิน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 มีการดำเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน 1 คะแนน 
2 มีการดำเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 
3 มีการดำเนินการ 3 – 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 
4 มีการดำเนินการ 5 - 6 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 
5 มีการดำเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 

ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่ 
       แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ 
       และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
ข้อ 2 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ 
       ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
       การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
       ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  
ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
       ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ 
       มหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดำเนินงานอย่าง 
       ชัดเจน 
ข้อ 5 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดการ 
       ความรู้ตามระบบ  
ข้อ 6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 
       และสายสนับสนุน  
ข้อ 7 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการ 
       ประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
       การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

 

รายงานการประเมินตนเอง ชื่อตัวชี้วัด : การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัย 
เพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย  
และเอกลักษณ์ของคณะ/ 
มหาวิทยาลัย 

D 5.1 สป.อว. 
SDU 5 การบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2563   61 
 

ผลการดำเนินงาน  
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์  

ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 ศูนย์ฯ นครนายก มีการดำเนินงานภายใต้แผนผลยุทธ์มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) โดยนำจุดเน้นสวนดุสิต พ.ศ.2563-2567 SDU Directions: SMALL BUT SMART เพ่ือ
นำมาใช้เป็นเครื่องในการกำกับทิศทาง นโยบาย แนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ  ให้สอดคล้องกับสถานณ์
การที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และแนวทางพัฒนามหาวทิยาลัยสวนดุสิต โดยการร่วม
วิเคราะห์จากฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินงาน โดยการดำเนินงานเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น การสรุปรายงาน รายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส และมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแผนปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแผนปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 2 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ  
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ศูนย์ฯ นครนายก มีการจัดทำแผนหารายได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รายรับ-
รายจ่าย ซึ่งรายรับประกอบด้วย รายรับจากค่าธรรมเนียมนักศึกษา รายรับจากงานวิจัย รายจ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนสำหรับุคลากร ค่าใช้สอย ค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่ากิจกรรม
นักศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต  

ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 ศูนย์ฯ นครนายก มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของศูนย์ฯ โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ประเด็นความเสี่ยง ประกอบด้วย  

1 . การผลิตบัณฑิต ความเสี่ยงในการรับสมัครนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ได้จำนวนและคุณลักษณะเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด   ปัจจุบันมีอัตราแข่งขันในการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้มข้นมากข้ึน และมีสถาบันอุดมศึกษาที่
เป็นตัวเลือกหลากหลาย แต่ละสถาบันจะมีกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการประชาสัมพันธ์จึงทำให้ การประชาสัมพันธ์ 
และการเพ่ิมเครือข่ายยังไม่เพียงพอ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาด แรงงานเพ่ือรองรับการมีงานทำ คือ ในสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันในการมีงานทำของบัณฑิตที่จบ
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันมีผลต่อการมีงานทำของบัณฑิตทำ
ให้อัตราการรับเข้าทำงานน้อยลง กระบวนการผลิตบัณฑิตต้องหาข้อมูลในความต้องการของตลาดแรงงาน  

2. การบริหารจัดการ การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และการ
พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน ความเสี่ยง คือ (1) เกณฑ์ของบุคลากรสาย
วิชาการมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ. ที่ใช้ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ที่มุ่ งเน้น
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การวิจัย ประกอบกับ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลทางการศึกษา ก็มุ่งเน้นให้การวิจัยและนวัตกรรม ทำให้คุณภาพ
ของผลงานวิชาการมีความท้าทาย และมีความยากมากขึ้น (2) จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทำให้การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนต้องพัฒนาทักษะความสามารถเพ่ิมข้ึน 

ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 ศูนย์ฯ นครนายก มีการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรเพื่อความเป็นเลิศมีหลักในการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมีรายระเอียดดังนี้ 
1. หลักประสิทธิภาพ ศูนย์ฯ มีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่บุคลากรผ่าน

การประชุมประจำเดือน หรือการประชุมวาระพิเศษ มีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือรับผิดชอบในรูปแบบของ
คณะกรรมการ การออกคำสั่ง ประกาศหรือมอบหมายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์/การประชุม
ประจำเดือน มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work flow) ภาระงานของ
แต่ละบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ การควบคุมการกำกับงาน 
ได้แก่ การกำกับการเบิกจ่ายในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกิจกรรม/แผนงาน และมีการบริหารอย่างคุ้มค่า 
มีการรายงานทางการเงินเพ่ือสรุปผลการดำเนินการให้บุคลากรทราบทุกไตรมาส มีการประเมินผลความคุ้มค่า
จากการดำเนินกิจกรรมโครงการของศูนย์การศึกษาตามแผนปฏิบัติการเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของทุกภาคส่วน มีการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่ผลงานการบริการวิชาการ 
การวิจัย การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จัดให้มีการฝึกอบรม การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้มีความเที่ยงตรงและถูกต้องเป็นปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และได้รับการควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในเกณฑ์
ของครุสภา มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานต่อไป  

2. หลักประสิทธิผล ศูนย์ฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี มีระบบติดตาม
ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ปละแผนปฏิบัติงานมีการจัดทำรายงานสรุปโครงการและรายงานแผนทุกไตรมาส แต่
ละโครงการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 100 
เปอร์เซ็นต์ มีการจัดทำแผนบริหารบุคลากร มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอกเกี่ยวกับประเด็นด้านบุคลากร 
จัดทำโครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษา ด้านการบริหารเงินและสิทธิประโยชน์ ด้านการจัดการองค์ความรู้ 
(KM) การจัดการอัตรากำลัง การจัดทำภาระงานของบุคลากร การวิเคราะห์ความสามารถรายตำแหน่ง จัดทำ
จรรยาบรรณและคุณลักษณะของบุคลากรแต่ละสายงาน มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง และ
นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง มีมาตรฐานการปฏิบัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในที่
ทำงาน มีการจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร การ
บริหารการเงิน การเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมาย มีระบบประประกันคุณภาพ
และเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม 

3. หลักการตอบสนอง ศูนย์ฯ ได้เน้นความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการให้บริการ มีการรายงานและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล รายละเอียดความแม่นยำ การทันเวลา
และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน มีช่องทางที่หลากหลายในการ
เปิดเผยข้อมูล เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ การติดประกาศต่างๆ เว็บไชต์ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
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มีการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ดำเนินการ กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา รวมทั้งการนำนวัตกรรม การทบทวน ปรับปรุง
พัฒนากระบวนการให้บริการและการดำเนินงานที่ดีขึ้น การรายงานผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการ/ประชุมประจำเดือน มีการจัดทำแผนพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการในด้านการให้บริการให้มีทักษะ ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และการกำหนดงานสรรค์
สรรค์ไว้ในแบบประเมินบุคลากร มีการใช้เครือข่ายสังคม online social network ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและการมอบหมายงานผ่านระบบ e-office 
และเครือข่าย online 

4. หลักการรับผิดชอบ ศูนย์ฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบงาน ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ 
หน้าที่ คุณสมบัติพ้ืนฐานในการกำหนดตำแหน่งงาน อำนาจในการตัดสินใจ การระบุสังกัดและสายบังคับบัญชา 
การรายงาน จัดทำข้อมูลพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน ประวัติความดีความชอบ ผ่านระบบ e-office และการประชุมผู้
บริการศูนย์ฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่และระบบควบคุมภายในในการตรวจสอบการทำงานของบุคลากร มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัยเข้ามาดำเนินการและให้ความรู้ ปีละ 1 ครั้ง มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม 
เช่น การตรวจสอบพัสดุประจำปี การตรวจสอบงบการเงิน ในด้านการจัดการเรียนการสอนก็มีระบบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีเงื่อนไขเชื่อมโยงกับระบบ
แรงจูงใจ เช่นการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษสายบริการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและระบบการให้โทษอย่าง
ยุติธรรมฝ่ายคณะกรรรมการประเมิน โดยการพิจารณาจากความสอดคล้องของตัวชี้วัดระดับบุคคลกับภารกิจและ
ผลผลิตหลักของตำแหน่งในงานนั้นและต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ระบบข้อมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การประเมินการดำเนินการ เช่น การป่วย ลา มาสาย ขาด เป็นต้น รวมทั้งศูนย์ได้จัดให้มีกระบวนการในการสร้าง
ความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทและหน้าที่ของบุคลากร 
ความสำคัญตามสายงานที่ปฏิบัติ  ผ่านการบรรยาย พูดคุย สนทนากลุ่มและการประชุมบุคคลากรประจำเดือน  

5. หลักความโปร่งใส ศูนย์ฯ บริหารงานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ มีกระบวนการ
เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย ปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการรายงานผลการดำเนินงานตามไตร
มาส และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบด้านการเงิน มีการตรวจสอบบัญชี
รายรับ-รายจ่ายของศูนย์ฯ เป็นรายเดือน มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มีการ
ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ โดยภาพรวมได้
มอบหมายให้หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ จัดให้มีระบบควบคุมภายในโดยมหาวิทยาลัย และ
เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุแยกจากกัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยมีการประชุมพิจารณาข้อตกลงร่วมกัน และบุคลากรได้รับทราบผลการประเมินของตนเอง 

6. หลักการมีส่วนร่วม ศูนย์ฯ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลากรในการตัดสินใจ ดำเนินการ การแสดงความ
คิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เปิดเผยและให้บริการข่าวสารแก่บุคลากรในหลายช่องทาง การทำงานในรูปข อง
คณะกรรมการในการการปฏิบัติงานและการบริหาร มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรผ่านการประชุม 
หรือการปรึกษาหารือ หรือรับข้อร้องเรียนผ่านสายตรง มีการนำข้อคิดเห็นมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนางานในความเชี่ยวชาญของตนเองและงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การ
มอบหมายงานที่เหมาะสมตรงตามคุณวุฒิและความสามารถเพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

7. หลักการกระจายอำนาจ ศูนย์ฯ ได้บริหารงานแบบกระจายอำนาจและการมอบหมายการควบคุมกำกับ
ดูแลในภาระงานของศูนย์ผ่านรองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ รายละเอียดตามโครงสร้างการ
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บริหารงานของศูนย์ฯ การมอบหมายงานที่เหมาะสมตรงตามคุณวุฒิและความสามารถเพ่ือให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน และมีการกระจายอำนาจในการบริหารงานตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 

8. หลักนิติธรรม ศูนย์ฯ ยึดระเบียบและแนวปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอำนาจบุคคลตามที่
กฎหมายคุ้มครองซึ่งบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
สามารถออกเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ตามที่ พรบ. มหาวิทยาลับกำหนดหรือใช้สิทธิ
สวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้หรือขอตรวจสอบ ขอดู เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับต่างๆ และ
สามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ตามกฎหมายกำหนดพบว่าในปีที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆจากบุคลากร นักศึกษา
และท้องถิ่นชุมชน มีเพียงข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอความต้องการในการพัฒนาเท่านั้น ซึ่งข้อร้องเรียนต่างๆ 
สามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง เช่นการทำหนังสือร้องเรียนยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสายตรงอธิการบดี 
ในขณะที่ศูนย์ฯก็ส่งเสริม และนำเสนอข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
และมีการประชาสัมพันธ์กฎหมายและข้อบังขับต่าง ๆ ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบผ่านทางเว็บไชต์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกำหนดระเบียบขั้นตอนและระดับความผิด พิจารณาผ่านคณะกรรมบริหารศูนย์ สามารถ
เปิดเผยข้อความหรือตรวจสอบข้อมูลได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
- ทำการสอบสวน 
- พิจารณาความผิด 
- กำหนดการลงโทษ 
- รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบ 
นำระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติพร้อมทั้งให้สิทธิบุคลากรอย่างเท่าเทียม เช่น การลา 

หรือการอบรมพัฒนาตนเอง 
9. หลักความเสมอภาค ศูนย์ฯ มีการกำหนดนโยบายในระดับคณะกรรมการบริหารเพ่ือบริหารจัดการด้วย

ความเสมอภาคทั้งแนวปฏิบัติและการดำเนินการผ่านกลไกล เช่นการประชุม การทำหนังสือเวียน การติดประกาศ 
การเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความเสมอภาคด้าน การเลื่อนตำแหน่ง/การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การได้รางวัล การมอบงานให้ปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน การจัดสภาพแวดล้อม
ห้องปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ให้ความสำคัญกับบุคลากร
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม บุคลากรทุกคนสามารถเข้าพบผู้บริหารได้ตลอดเวลาที่มีการนัดหมาย และสนับสนุน
ให้บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ศูนย์ฯ บริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ คณะกรรมการบริหารงานบุคล คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ศูนย์แต่งตั้งเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถแสดงความคิดเห็น และลงมติเห็นชอบการ
ดำเนินการของศูนย์ฯ ได้   

ข้อ 5 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดการความรู้ 
ตามระบบ 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 ศูนย์ฯ นครนายก มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายในศูนย์ฯ มีการ
ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
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1. บุคลากรสายวิชาการจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต จะเน้นด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ

ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และเพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาเอกปฐมวัย 

1.2 ด้านวิจัย จะเน้นการเขียนบทความวิชาการจากรายวิชาการท่ีจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการ
สังเคราะห์และทบทวนองค์ความรู้จากรายวิชาที่ตนเองสอน นำไปพัฒนาทักษะและให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ 
โดยบทความวิชาการจะเป็นบทความท่ีเกิดจากการตกผลึกทางความรู้ ในขณะที่ผู้เขียนพบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่
เกิดข้ึน หรือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะเน้นด้านการพัฒนาฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
เบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานและการใช้
ชีวิตประจำวันได้ และให้บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ 

ข้อ 6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 ศูนย์ฯ นครนายก มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยเน้นที่ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน การใช้คอมพิวเตอร์ไอแพด Application ต่างๆ 
ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการโดยการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย เช่น ทุนของมหาวิทยาลัย ทุน วช. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ มี
ระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ผ่าระบบการประเมินตามภาระงาน งานที่ได้รับมอบหมายและงานสร้างสรรค์มีการประชุมติดตามงานและ
รายงานผลการดำเนินการเป็นระยะในทุกภาคเรียนโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรแต่ละคนในภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดขอบใน 2 ส่วนในภาระงานประจำต้อง Reskill 
ทำการทบทวนองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน Upskill พัฒนาตนเองโดยการไปศึกษาเพ่ิมเติม อบรมในหลักสูตร
ทีเ่กี่ยวข้องกับภาระงาน การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ทำให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมกำกบัติดตามการดำเนินของหลักสูตรและสายสนับสนุนประจำเดือน 

ข้อ 7 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการประกัน 
คุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนินงาน ข้อ 7 มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สป.อว.) ตามคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (SDU QA) ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตพัฒนาขึ้นมา โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 ตรวจประเมินวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตรวจประเมินวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และ
หลังจากดำเนินการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วจะนำเข้ารายงานต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ นครนายก ต่อไป 
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รายการหลักฐาน  
D 5.1.1 แผนกลยุทธ์ศูนย์ฯ นครนายก 2561 - 2564 
D 5.1.2 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
D 5.1.3 แผนจัดหารายได้ และรายงานงบรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 
D 5.1.4 แผนบริหารความเสี่ยงของศูนย์ฯ นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
D 5.1.5 แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 
D 5.1.6 รายงานผลประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
D 5.1.7 รายงานการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการการจัดการความรู้ 
D.5.1.8 แผนการบริการและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
D 5.1.9 คู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

 
7 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6,7) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว 
2. นางธมลวรรณ               เปรมศร ี
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     ระสงค์ 
      

 

เกณฑ์ประเมิน 
 

ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 ลูกค้า ผู้รับบริการ/ผู้ว่าจ้างต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เป็นผู้ดำเนินงาน 
1 คะแนน 1 คะแนน 

2 ผลการดำเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานที่โดดเด่น 
ประทับใจและได้รับความชื่นชม 

1 คะแนน 1 คะแนน 

3 ผลการดำเนินงานระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่น 
ประทับใจและได้รับความชื่นชม 

2 คะแนน 2 คะแนน 

4 ผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม
และมี Impact ชัดเจน 

1 คะแนน 0 คะแนน 

5 กระบวนการทำงานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่ 1 คะแนน 1 คะแนน 
6 มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/คู่มือการทำงานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับ

การปฏิบัติงาน 
1 คะแนน 1 คะแนน  

7 บุคลากรส่วนมากมีพฤติกรรมการทำงานที่สอดรับวิถีใหม่
อย่างชัดเจน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

 
ผลการดำเนินงาน  

ข้อ 1 ลูกค้า ผู้รับบริการ/ผู้ว่าจ้างต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 ศูนย์ฯ นครนายก ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนจังหวัด

นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง/เทศบาลตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง ในการให้บริการประชาชน 
ผู้มารับบริการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นภาระงานหลักในการให้บริการของหน่วยงานท้องถิ่นต่อประชาชน ประกอบด้วย
ประเด็นสำคัญในการประเมิน ได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ ในปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการ วิจัย
เชิงพ้ืนที่ จำนวน 32 หน่วยงาน  

ข้อ 2 ผลการดำเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานที่โดดเด่นประทับใจและได้รับความชื่นชม 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา

ปฐมวัย ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ระดับดีมาก และระดับดี  โครงการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.5 มสด. 

ชื่อตัวชี้วัด : งานสร้างสรรค์บนความ 
เช่ียวชาญหรือนวัตกรรม 
ของสวนดุสิต 

SDU 5 การบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 3 ผลการดำเนินงานระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่นประทับใจและได้รับความชื่นชม  
ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 อาจารย์รวี  ศิริปริชยากร และทีมวิจัย ได้รับรางวัล Best Presentation ในการ

นำเสนอผลงานวิจัยในงาน ICEMT 2021 : 5th International Conference on Education and Multimedia 
Technology ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น แบบออนไลน์ ซึ่งงานวิจัย The Community-Based Learning 
Approach for designing School Curriculum in Early Childhood Education With an Application 
to Promote 21st Century Learning เป็นส่วนหนึ่งจากผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ จาก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ข้อ 4 ผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมและมี Impact ชัดเจน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 N/A 
ข้อที่ 5 กระบวนการทำงานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม ่
ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 ศูนย์ฯ นครนายก มีแนวคิดเพ่ือปรับกระบวนการทำงานที่เป็นนวัตกรรมรับกับ

วิถีใหม่ ประกอบด้วย  
       1. องค์กรมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานรูปแบบใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยจิ๋วแต่แจ๋ว มุ่งเน้นผลงาน (output) เชิง
นโยบาย มีการทบทวนตำแหน่งงานปรับเปลี่ยนภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย
มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการบูรณาการหน่วยงานย่อยในศูนย์การศึกษา ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประชุมรายงานผลการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประเมินบุคลากรเน้นสมรรถนะและพฤติกรรมการดำเนินงานมากขึ้น 
       2. ให้บุคลากรสามารถ work from home ได้โดยใช้การสื่อสารและการประชุมมอบหมายงานผ่านระบบ
ออนไลน์ พร้อมทั้งกำหนดวิธีในการรายงานผลการปฏิบัติงานการวัดผลงานตามลักษณะงานอย่างชัดเจน  

3. จัดหาอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และห้องออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของอาจารย์ผู้สอน ในการใช้เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนโดยนำผล
จากการประเมินและสอบถาม ผู้เรียนมาใช้ในการปรับปรุง เช่น รูปแบบการสอน เครื่องมือของอาจารย์ เครื่องมือ
ของผู้เรียน ระบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น ระบบออนไลน์ ระบบออนดิมาน และระบบการ
ประเมินผลที่ยืดหยุ่นตามบริบทของรายวิชา 

4. จัดหาและพัฒนาระบบ software ที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น software 
สำหรับการ work from home หรือ software ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กร รวมถึงมีการวาง
มาตรการในการสื่อสารสั่งการของแต่ละหน่วยงาน ว่าใครเป็น contact person เมื่อเกิดเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินหรือ
งานเร่งด่วนสามารถประสานได้อย่างรวดเร็วและทันช่วงเวลา  

5. ศูนย์ฯ นครนายก ได้จัดทำแผนบุคลากรและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบข้ามสายงาน เพราะ
เล็งเห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในตัวบุคลากร ว่าในหนึ่งคน จะมีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่าง เพ่ือ
นำมาพัฒนาและดึงเอาศักยภาพของบุคลากรที่มีความสามารถออกมาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการ KM 
เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือนำความรู้และทักษะพิเศษ
จากความสามารถของบุคลากรมาช่วยขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ภายในและเชื่อมโยง
บูรณาการระหว่างองค์กรด้วยกัน ซึ่งทำให้เกิดทักษะใหม่ในการดำเนินงาน ด้านความรู้และพฤติกรรม รวมถึง
ประหยัดทรัพยากรด้านบุคคลและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งนี้ได้วางระบบและสรรหาบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่ง
ทดแทนกันได้ ในกรณีที่บุคลากรหลักติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
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(individ-ual development plan-IDP) ที่กำหนดให้เป็นผู้ดำเนินการแทน (Successor) รวมถึงมีการติดตามผล
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการประเมินตามกรอบสมรรถนะที่กำหนดตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ  

ข้อ 6 มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/คู่มือการทำงานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับการปฏิบัติงาน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 ศูนย์ฯ นครนายก ศึกษาระบบมาตรฐานในการดำเนินงานและนำมาพัฒนาเป็น

ระบบการบริการวิชาการและการฝึกอบรมโดยจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและมีการนำระบบออนไลน์เข้ามาช่วยใน
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างระบบแบบสอบถามจาก google From 
การสร้างแบบฟอร์มการลงทะเบียน Online การประเมินการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนในกระบวนการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็ว ลดภาวะเสี่ยงในเรื่องของความล่าช้าลงและกระชับเวลามากยิ่งขึ้น จัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
100% มีการกำหนดรูปแบบการสอนและมาตรฐานด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรผ่านระบบ
ออนไลน์ คู่มือสำหรับนักศึกษาทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ศูนย์การศึกษา มีความ
พร้อมในการช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน  เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แทปเลต 
สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

ข้อ 7 บุคลากรส่วนมากมีพฤติกรรมการทำงานท่ีสอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 7 บุคลากรของศูนย์ฯ นครนายก มีพฤติกรรมการทำงานท่ีสอดรับวิถีใหม่ ดังนี้  
1. พฤติกรรมส่วนบุคคล บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม

ของ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตจากที่ เราเคยออกจากบ้านเพ่ือมา
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ต้องเปลี่ยนมาปฏิบัติงานที่บ้านแทนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสใน
ปัจจุบัน หรือให้เว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมสังคมสภาพแวดล้อมเดียวกัน และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานลดลงเปลี่ยนเป็นการสนทนาทาง
โทรศัพท์ และแอปพลิเคชันอ่ืนๆ แทน เพื่อลดการพบปะและลดอัตราการเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคระบาด  
        2. การ Work From Home การปฏิบัติงานที่บ้านในภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ และ
ผู้บังคับบัญชา โดยจัดเป็นระบบตารางการปฏิบัติงานโดยสลับกันมาปฏิบัติงานที่หน่วยงาน เพ่ือลดความแออัด
และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และดำเนินการรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแบบฟอร์มการ
ปฏิบัติงาน Work From Home  
        3. การสื่อสาร/การสั่งการ/การประชุมผ่านระบบ Online เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการและประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข /จังหวัด/มหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการประชุม ทำให้ประหยัด
ทรัพยากรและการใช้พลังงานลดลง 
       4. การดำเนินการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมทางด้านการเงินการโอนค่าใช้จ่ายสินค้าและ
บริการ ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง การใช้ระบบการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ทำให้ระบบการขนส่ง
มีระยะสั้นและการจัดส่งแบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เน้นสินค้าหรือบริการที่มมีาตรฐาน ปลอดภัย และมีคุณภาพ  

5. การ Reskill และ Upskill บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้าน
ดิจิตอล เพ่ือให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพด้วยการต่อยอดด้าน ไอที และนำมา
ประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ระบบการทำงานแบบออนไลน์ การประชุมผ่านช่องทาง 
Program team และนำสื่อออนไลน์มาปฏิบัติงานโดยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทำเป็นลิงค์ข้อมูลซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นข้อมูลมาตรฐานได้ในหลายช่องทางผ่าน รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆ เพ่ือความ
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รวดเร็วในเรื่องของข้อมูลข่าวสารและเป็นฐานข้อมูลเดียวกันซึ่งเชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 

รายการหลักฐาน 
ข้อที่ 1  
D 5.5.1 หนังสือขอความร่วมมือดำเนินโครงการวิจัยจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนจังหวัด/เทศบาล 

ตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล หนังสือ หรือแบบฟอร์มการตอบรับให้ดำเนินโครงการฯ 
ข้อที่ 2  
D 5.5.2 ใบประกาศรางวัลนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา 

ปฐมวัย ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ระดับดีมาก และระดับดี โครงการประกวดผลงานวิจัยของ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 

ข้อที่ 3  
D 5.5.3 ใบประกาศรางวัล Best Presentation ในการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ICEMT 2021 : 5th  

International Conference on Education and Multimedia Technology ณ กรุงเกียวโต  
ประเทศญี่ปุ่น 

ข้อที่ 4  
N/A 
ข้อที่ 5  
D 5.5.5 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ข้อที่ 6  
D 5.5.6 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการปฏิบัติงาน 
ข้อที่ 7  

       D 5.5.7 คู่มือระบบออนไลน์ในการใช้งานเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การปฏิบัติงานซึ่งเชื่อมต่อระบบ 
เดียวกับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 6 ข้อ 

 
6 ข้อ 

(1,2,3,5,6,7) 
7 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นางเอมิกา               รัตนมาลา 
2. นางสาวคนิตฐา ปิ่นทอง 
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     ระสงค์ 
      
 

 

เกณฑ์ประเมิน 
 

ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 หลักสูตร (ท้ังระยะสั้นและระยะยาว) ที่บรรจุลักษณะ IaH ไว้

ในหลักสูตร 
1 คะแนน 0 คะแนน 

2 มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เช่น วิธีการสอน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 25 

1 คะแนน 0 คะแนน 

3 นักศึกษาต่างชาติมาศึกษา (ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว) ใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 กลุ่ม/ 1-15 คน (หากมากว่า 15 
เพ่ิม 1 คะแนน) 

1 คะแนน 0 คะแนน 

4 การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมรวมถึง 
การ Virtual Exchange กับคู่ความร่วมมือ หรือแม้แต่ศิษย์
เกา่ผ่านสื่อเทคโนโลยี มีกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรม
สนับสนุนที่มองเห็นหรือมีผลเด่นชัด  
    ถ้ามี แต่ยังไม่เห็นเด่นชัด = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

5 สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็น
สากล ประกอบอยู่ในสภาพแวดล้อม 

1 คะแนน 1 คะแนน 

6 สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน และความเป็นอยู่ที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นสากล 

1 คะแนน 1 คะแนน 

7 บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต 
    บุคลากรส่วนใหญ่ยังต้องปรับปรุง = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 
(จากการ

ประมาณการ) 

1 คะแนน 

8 นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต 
    นักศึกษาส่วนใหญ่ยังต้องปรับปรุง = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 
(จากการ

ประมาณการ) 

1 คะแนน 

 

ผลการดำเนินงาน  
ศูนย์ฯ นครนายก ประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และบุคลากรศูนย์ฯ ในการวางแผน 

ดำเนินงาน และกำกับติดตามการสร้างความเป็นสากลและพัฒนาภาษาอังกฤษจากภายในศูนย์ฯ นครนายก 
ประจำปี 2563 ดังนี้ 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.6 มสด. 

ชือ่ตัวชี้วัด : การสร้างความเป็นสากลจาก 
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
(Internationalization at  
home : laH) 

SDU 5 การบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 1 หลักสูตร (ท้ังระยะสั้นและระยะยาว) ที่บรรจุลักษณะ IaH ไว้ในหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 N/A  
ข้อ 2 มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เช่น วิธีการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 25 
ผลการดำเนินงาน ข้อ N/A  
ข้อ 3 นักศึกษาต่างชาติมาศึกษา (ท้ังระยะสั้น/ระยะยาว) ในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 กลุ่ม/ 1-15 คน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 N/A 
ข้อ 4 การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้าม

วัฒนธรรมรวมถึงการ Virtual Exchange กับคู่ความร่วมมือ หรือแม้แต่ศิษย์เก่าผ่านสื่อเทคโนโลยี มีกิจกรรม
การเรียนการสอน /กิจกรรมสนับสนุนที่มองเห็นหรือมีผลเด่นชัด 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 
1. หลักสูตรฯ นำโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ English Discoveries มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เช่น การ
อ่าน Magazine Online เกี่ยวกับวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติ เป็นต้น 

2. หลักสูตรฯ มีประเมินการเข้าใช้โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ English Discoveries ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 - 4  โดยแต่ละภาคเรียนอยู่ที่ 20 ชั่วโมง และระดับทักษะภาษาอยู่ร้อยละ 80 

ข้อ 5 สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็นสากล ประกอบอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 ศูนย์ฯ นครนายก และ หลักสูตรฯ ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการ
บูรณาการในรายวิชาของแต่ละชั้นปีที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2563 
เป็นการจัดกิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 
รายวิชามาตุเวท และรายวิชาการศึกษาปฐมวัย และภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการสร้างสรรค์นิทานภาษาอังกฤษ 
ด้วยเทคนิค Stop Motion ซึ่งประกอบด้วย รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ รายวิชาภาษาพาเพลิน 
รายวิชาศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย และรายวิชาสื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล  
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ คือ “โครงการนครนายกตะลุย TOEIC” โดยอาจารย์ประจำ
หลักสูตรฯ ให้กับนักศึกษาในการฝึกทักษะการอ่านและการฟังผ่านเพลงและบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันในรูปแบบ online และ onsite ทั้งยังจัดให้มีสื่อภาษาอังกฤษภายในบริเวณอาคารเรียน เช่น 
คลิปวิดีโอเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

ข้อ 6 สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน และความเป็นอยู่ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสากล 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 ศูนย์ฯ นครนายก และ หลักสูตรฯ ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดทำป้ายบอกอาคารสถานที่ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบุคลากรของ
ศูนย์ฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับชาวต่างชาติที่มาติดต่อ ณ ศูนย์ฯ ได้ 

ข้อ 7 บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 7 ศูนย์ฯ นครนายก มีการชี้แจงและติดตามบุคลิกภาพและการแต่งกายของ

บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการในการประชุมศูนย์ฯ ทุกเดือน สอดคล้องกับนโยบายตามแบบฉบับ
ความเป็นสวนดุสิตของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 8 นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 8 ศูนย์ฯ นครนายก และหลักสูตรฯ ชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยให้กับ
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นักศึกษาทุกชั้นปี และจัดอบรมบุคลิกภาพและการแต่งกายตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิตให้กับนักศึกษา 
พร้อมทั้งมีการกำกับติดตามและประเมินผลทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
รายการหลักฐาน  
      D 5.6.1 ผล Placement Test ของนักศึกษาในโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ English Discoveries 
      D 5.6.2 ผลการเข้าใช้โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ English Discoveries ของนักศึกษา 

D 5.6.3 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในกิจกรรมโครงการนครนายกตะลุย TOEIC 
      D 5.6.4 รายงานการประชุม: ติดตามบุคลิกภาพและการแต่งกาย 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุ

เป้าหมาย 
8 ข้อ 5 ข้อ 

 
5 ข้อ 

(4,5,6,7,8) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. อาจารย์รวี         ศิริปริชยากร 
2. อาจารย์กุลธิดา    มีสมบูรณ์ 
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     ระสงค์ 
      
 

เกณฑ์ประเมิน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 ผลการดำเนินงานต่ำกว่า ร้อยละ 50 1 คะแนน - 
2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 50 ถึง 64 2 คะแนน - 
3 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 65 ถึง 79 3 คะแนน - 
4 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 80 ถึง 89 4 คะแนน - 
5 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5 คะแนน 5 คะแนน 

 

จำนวนหลักสูตรที่มีผลการเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานครบทุกประเด็น 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน ณ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

 

1 
1 

 

ผลการดำเนินงาน  
ข้อ 1 โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบบริหารงานบุคคล   
ผลการดำเนินงานข้อ 1 ศูนย์ฯ นครนายก จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย เพียงหลักสูตรเดียว การดำเนินงานหรือกิจกรรมหลักสูตร มีความเชื่อมโยงกับคณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในมหาวิทยาลัย เช่น เริ่มตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงนักศึกษาจบหลักสูตร ต้องมี
เอกสารจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาผ่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ผ่านหลักสูตร ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผ่านอธิการบดี ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ต้องผ่านคณะตามลำดับขั้นตอน กิจกรรม
และงานต่างๆ มีการเชื่อมโยงกับคณะ เช่น การร่วมกันการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพ่ือให้
การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการร่วมกันจัดทำ มคอ.3 ร่วมกัน 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นประจำ สำหรับระบบงานบุคคลใช้ระบบเดียวกับ
มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ https://personnel.dusit.ac.th มีโครงสร้างการบริหารจัดการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
โดยโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯ นครนายก ประกอบด้วย ผู ้อำนวยการ รองผู ้อำนวยการ 
สำนักงานศูนย์ฯ นครนายก ประธานหลักสูตร นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 คน ประธานหลักสูตร ครูใหญ่โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ นครนายก ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และหัวหน้าสำนักงาน ร่วมกันกำหนด
นโยบาย และติดตามการบริหารงานด้านต่างๆ ของศูนย์ฯ นครนายก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และบริบทของพ้ืนที่ตั้งศูนย์ฯ โดยมี อธิการบดี เป็นผู้กำกับดูแลและให้
คำปรึกษา 

รายงานการประเมินตนเอง ชื่อตัวชี้วัด : ความเชื่อมโยงระหว่าง 
มหาวิทยาลัยกับการจัด 
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

X 100 = 100 

X 100  

D 5.8 มสด. SDU 5 การบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 2 ระบบทะเบียนนักศึกษา  
ผลการดำเนินงานข้อ 2 ศูนย์ฯ นครนายก มีการดำเนินงานตามระบบทะเบียนนักศึกษาภายใต้การดูแล

ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
เช่น ข้อบังคับ/ประกาศสำหรับนักศึกษา, คู่มือนักศึกษา, สาระน่ารู้สำหรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน http://regis.dusit.ac.th และลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษา เว็บไซต์ 
http://academic.dusit.ac.th แต่จะต่างกันที่ user เข้าระบบ ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการทำงานที่เชื่อมโยง
ระหว่างศูนย์ฯ นครนายก กับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่กระบวนการรับสมัครนักศึกษา รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
จนกระท่ังสำเร็จการศึกษา  

ข้อ 3 การบริหารงานวิชาการ/การเรียนการสอน (ภายใต้การกำกับของคณะที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นๆ)   
ผลการดำเนินงานข้อ 3 ศูนย์ฯ นครนายก บริหารงานวิชาการภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะครุศาสตร์ ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับในมหาวิทยาลัย การ
ดำเนินการผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e–Office สำหรับการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาแต่ละ
ภาคการศึกษามีการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านความเห็นชอบของ
หลักสูตร/คณะครุศาสตร์ มีการร่วมกันจัดทำ มคอ.3 ออกข้อสอบร่วมกับอาจารย์ผู้สอน มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จนถึงการสอบและการประกาศผลการสอบเป็นระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย 
โดยมีอาจารย์ฝ่ายวิชาการของหลักสูตรประสานงานกับคณะครุศาสตร์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ และมี
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทำหน้าให้บริการการศึกษา เช่น จัดตารางเรียน ลงทะเบียนเรียน เพ่ิม - ถอนวิชาเรียน 
รับคำร้องต่างๆ ของนักศึกษา 

ข้อ 4 ระบบการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
ผลการดำเนินงานข้อ 4 ศูนย์ฯ นครนายก มีการดำเนินงานการเงินตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของกองคลัง ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้ อบั งคั บ  ถู ก ต้ อ ง  โป ร่ ง ใส  ต รวจสอบ ได้  โด ยผู้ อ ำน วยการศู น ย์ ฯ  ใช้ ร ะบ บ บ ริห ารก ารศึ กษ า
เว็บไซต์https://academic.dusit.ac.th โดยผู้ใช้จะมีรหัสผ่านเข้าไปใช้งานเพ่ือรับชำระเงินค่าธรรมเนียม
นักศึกษา ตรวจสอบการชำระเงิน รับชำระเงิน ในการออกใบเสร็จรับเงินเป็นใบเสร็จที่ได้เบิกจากกองคลังใน
มหาวิทยาลัย และนำส่งเงินประจำวันโดยการออกรายงานการรับเงินพร้อมสลิปการโอนเงินของธนาคารให้กอง
คลังภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวันที่มีการรับเงิน  ซึ่งใช้ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนกระบวนการ
บริหารจัดการมีการประสานงานระหว่างศูนย์ฯ กับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e–Office 
ผ่านทางโทรศัพท์ และช่องทางต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่กำหนด  

ผลการดำเนินงานข้อ 5 ศูนย์ฯ นครนายก ภายใต้กรอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยหลักสูตรตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ IQA (Internal Quality Assurance) สำหรับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) 
ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น  
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รายการหลักฐาน  
D 5.8.1 ระบบงานบุคคล เว็บไซต์ https://personnel.dusit.ac.th 
D 5.8.2 ระบบบริหารงานทะเบียนนักศึกษา เว็บไซต ์https://academic.dusit.ac.th/  
D 5.8.3 ระบบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เว็บไซต์ http://regis.dusit.ac.th 
D 5.8.4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน / คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
D 5.8.5 ระบบการเงินเว็บไซต์ https://academic.dusit.ac.th   

     
การประเมินตนเอง 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นางนฤมล           โพธิ์ชัย 
2. นางสาวคนิตฐา    ปิ่นทอง 
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เกณฑ์ประเมิน 
 

ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงาน

จากสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับโลก/
นานาชาติ  
(หากมากกว่า ร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด + 1 คะแนน) 

3 คะแนน 3 คะแนน 

2 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรระดับประเทศจาก
สถาบันที่มีชื่อเสียงหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 
(หากมากกว่าร้อยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด + 1 คะแนน) 

2 คะแนน 2 คะแนน 
 

3 บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดง
ถึงการ Upskills/Reskills ที่สอดคล้องกับพัฒนางาน ร้อยละ 
30 

1 คะแนน 1 คะแนน 

4 ผลงานที่สร้างหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพท่ีได้รับ 
Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จำนวน 1-5 ผลงาน 
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนประกาศนียบัตรที่ได้รับ 

1 คะแนน 0 คะแนน 
 

5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 
80 และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เป็นเอกฉันท์ (สัมภาษณ์หรือแสดงหลักฐานประกอบ) 

1 คะแนน 0 คะแนน 
 

6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร 1-10 คน ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานระดับนั้นๆ (อายุไม่เกิน 2 ปี)  
(หากมากกว่า 10 คน +เพ่ิม 1 คะแนน) 

1 คะแนน 1 คะแนน 
 

 

ผลการดำเนินงาน  
ข้อ 1 บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือ

ได้รับการยอมรับโลก/นานาชาติ 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 ศูนย์ฯ นครนายก มีบุคลากรที่ได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการ

งานจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับโลก/นานาชาติ ได้แก่ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร และ
ทีมวิจัย ได้รับรางวัล Best Presentation ในการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ICEMT 2021 : 5th International 
Conference on Education and Multimedia Technology ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น แบบออนไลน์ ซึ่ง
ง าน วิ จั ย  The Community-Based Learning Approach for designing School Curriculum in Early 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.9 มสด. 

ชื่อตัวชี้วัด : การพัฒนาศักยภาพของ 
บุคลากร SDU 5 การบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย 
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Childhood Education With an Application to Promote 21st Century Learning เป็นส่วนหนึ่ งจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ข้อ 2 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรระดับประเทศจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ศูนย์ฯ นครนายก มีบุคลากที่ได้รบัประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรระดับประเทศจาก

สถาบันที่มีชื่อเสียงหรือเชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน ได้แก่  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุม

วิชาการ The 9th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ A Better Change in Higher Education for 
Future Economy จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่  4 พ.ศ 2564 The 4 National and International Research Conference 2021 NIRC IV 2021 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

2. อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม และทีมวิจัย เข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการกับกระทรวงศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย บทความเรื่อง การพัฒนาความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นปี
ที่ 4 ในรายวิชาศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ในวันที่ 25 -26 
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

ข้อ 3 บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ Upskills/Reskills ที่
สอดคล้องกับพัฒนางาน ร้อยละ 30 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 บุคลากร ศูนย์ฯ นครนายก เข้ารับการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรที่แสดง
ถึงการ Upskills/Reskills ทีส่อดคล้องกับพัฒนางาน ร้อยละ 30 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การอบรมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 มีบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 7 คน บุคลากรศูนย์ฯ ทั้งหมด จำนวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.84 

2. การอบรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลและการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ใน
การสอนงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามความก้าวหน้าในอาชีพ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 6 คน บุคลากรศูนย์ฯ ทั้งหมด จำนวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31.58   

3. การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 มกราคม 2564 มีบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรม เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 10 คน บุคลากรศูนย์ฯ ทั้งหมด จำนวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.63 

4. การอบรมการใช้ Google Tools สนับสนุนการทำงานในยุคดิจิทัล วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มี
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 10 คน บุคลากรศูนย์ฯ ทั้งหมด จำนวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 

5. การอบรม Infographic Online สำหรับผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวัน ที่  18 
กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 19 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 
จำนวน 9 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 10 คน บุคลากรศูนย์ฯ ทั้งหมด จำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
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6. การอบรมการสร้างสื่อการสอนยังไงให้โดนใจผ่าน Microsoft Team วันที่ 17 มีนาคม 2564 มีบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 19 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 9 คน บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จำนวน 10 คน บุคลากรศูนย์ฯ ทั้งหมด จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

7. การอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 8 คน 
บุคลากรศูนย์ฯ ทั้งหมด จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11 

ข้อ 4 ผลงานที่สร้างหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพที่ได้รับ Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จำนวน 
1-5 ผลงาน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนประกาศนียบัตรที่ได้รับ 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 N/A 
ข้อ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 80 และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการ

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเอกฉันท์ 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 N/A 
ข้อ 6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร 1-10 คน ที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับนั้นๆ (อายุไม่เกิน 2 ปี)  
ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 บุคลากรศูนย์ฯ นครนายก เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “ติวอังกฤษ 

Basic 2” ผ่านระบบออนไลน์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 19 เมษายน – 14 
พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 คน ได้แก ่อาจารย์รวี ศิริปริชยากร และกุลธิดา มีสมบูรณ์ 

 

รายการหลักฐาน  
D 5.9.1 ใบประกาศการจัดประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference  ภายใต้หัวข้อ A  

Better Change in Higher Education for Future Economy จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
D 5.9.2 ใบประกาศรางวัล Best Presentation ในการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ICEMT 2021 : 5th  

International Conference on Education and Multimedia Technology ณ กรุงเกียวโต  
ประเทศญี่ปุ่น 

D 5.9.3 ใบประกาศการประชุมวิชาการกับกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคม 
เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย บทความเรื่อง 
การพัฒนาความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 
ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น 

D 5.9.4 วุฒิบัติการอบรมของบุคลากรเพ่ือ Upskills/Reskills ที่สอดคล้องกับพัฒนางาน 
D 5.9.5 ใบประกาศอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “ติวอังกฤษ Basic 2” ผ่านระบบออนไลน์สถาบันภาษา  

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 4 ข้อ 

 
4 ข้อ 

(1,2,3,6) 
7 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นางเอมิกา         รัตนมาลา 
2. นางสาวบุษยมาศ จิตต์สุนทร 
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     ระสงค์ 
      
 

เกณฑ์ประเมิน 
 

ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ของหน่วยงาน

ครอบคลุมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ 
ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน เป็นต้น การให้คะแนน 

ถ้ามี = 0.25 - 0.5 คะแนน 
ถ้าครอบคลุม = 0.5 คะแนนขึ้นไป 

(ผู้ประเมินจะพิจารณาจากผลงานเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อ 
เทียบกับกลุ่ม/อุตสาหกรรมเดียวกัน) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้าง 
ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ/ผลงาน 
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องการสื่อไป
ยังภายนอก การให้คะแนน ดังนี้ 

ถ้ามี = 0.25 - 0.5 คะแนน 
ถ้าครอบคลุมจุดเน้น = 0.5 คะแนนขึ้นไป 

1 คะแนน 1 คะแนน 

3 ปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ รวมทุกช่องทางของ
หน่วยงาน มากกว่า 50,000 followers/Subscribes 

1 คะแนน 0 คะแนน 

4 จำนวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ที่ม ีImpact ต่อการรับรู้/รู้จัก 
หน่วยงาน ความเป็นสวนดุสิตในประชาชน (บุคคลภายนอก) 
(พิจารณาจาก จำนวนชิ้นงาน และความถี/่ความต่อเนื่องใน
การเผยแพร่) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอกที่ส่งผลจำนวน
ผู้สนใจ/ผู้สมัครเรียนที่เพ่ิมขึ้น 

1 คะแนน 1 คะแนน 

6 ลูกค้าท่ีมารับบริการ หรือสั่งสินค้าเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการ
รับข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (แสดงหลักฐาน
จำนวนที่แสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกค้าและยอดขายที่มี
ผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ + 1 คะแนน) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.10 มสด. 

ชื่อตัวชี้วัด : ความสามารถด้านการสื่อสาร 
องค์การ SDU 5 การบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2563   81 
 

ผลการดำเนินงาน 
ข้อ 1 การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ของหน่วยงานครอบคลุมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่ม

นักศึกษาต่างชาติ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน เป็นต้น 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 ศูนย์ฯ นครนายก ไม่มีหลักสูตรที่รองรับกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ แต่มีการจัดทำ

ช่องทางสื่อ Social Media ที่ครอบคลุมตรงกับกลุ่มนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่เป็นกลุ่ม
คนไทยดังนี้ 

กลุ่ม 1 กลุ่มด้านการศึกษาและกิจกรรมมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ 
         1.1 facebook ซึ่งจำแนกออกเป็นเพจและกลุ่มดังนี้ 
             - เพจ ศูนย์ฯ นครนายก ยอดผู้ติดตาม 2,894 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564) ซึ่งเป็น

ช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสำหรับผู้ที่ต้องการ
สอบถามข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

         - กลุ่ม SDU : Early Childhood Education จำนวนสมาชิก 530 คน (ข้อมูล ณ เดือน
กรกฎาคม 2564) เป็นกลุ่มที่รวบรวมนักศึกษาทุกรุ่น ทุกชั้นปี ซึ่งสมาชิกจะครอบคลุมทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษา
อยู่ในปัจจุบันและจบการศึกษาแล้ว เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เฉพาะกลุ่ม เช่น การ
เปิดรับบริจาคสิ่งของ การขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน เป็นต้น 

        1.2 Line ซึ่งจำแนกออกเป็นกลุ่มดังนี้ 
        - กลุ่มสมัครเรียนปี 63 (สมาชิก 18 คน) เป็นกลุ่มเปิด สำหรับผู้ปกครองหรือนักศึกษาที่

ต้องการสอบถามข้อมูลในการรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนใหม่ โดยมีการประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดของกลุ่มไว้ที่
เพจของมหาวิทยาลัย 

        - กลุ่มหอพัก ศูนย์ฯ นครนายก (สมาชิก 105 คน) เป็นกลุ่มปิด สำหรับนักศึกษาที่พักหอพัก
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพ่ือทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหอพัก อาทิเช่น ประกาศค่าเช่าหอ ประกาศขอความ
ร่วมมือเข้ากิจกรรมหอพัก เป็นต้น 
                     - Line Official ศูนย์ฯ นครนายก (มีผู้ติดตามจำนวน 79 คน) เป็นช่องทางที่ใช้ในการส่งข้อมูล
ต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ 
                 1.3 website 

- http://nakhonnayok.dusit.ac.th เว็บไซต์ ศูนย์ฯ นครนายก สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์นครนายก 

- http://www.dusit.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ส่วนกลาง) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไปจนถึงกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกวิทยาเขต 
ทุกศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
                 1.4 Youtube Chanel ศูนย์ฯ นครนายก ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยเน้นการ
ผลิตสื่อในรูปแบบวิดีโอเป็นหลักเพ่ือให้ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถ
รับรู้ถึงประสบการณ์และบรรยากาศของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมจริง 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มด้านบริการศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย 
           2.1 facebook page ซึ่งมีการจัดทำเพจ สระว่ายน้ำ  ยอดผู้ติดตาม 287 คน (ข้อมูล ณ เดือน

กรกฎาคม 4256 ) เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ สำหรับส่วนเปิดให้บริการ เช่น ประกาศโปรโมชั่น
ต่างๆ ประกาศวันปิดบริการ รายละเอียดการให้บริการต่างๆ เป็นต้น 

http://nakhonnayok.dusit.ac.th/
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ข้อ 2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และ
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องการสื่อไปยังภายนอก 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ศูนย์ฯ นครนายก มีการผลิตเนื้อหาสื่อ (content) ตามสถานการณ์สังคม และ
เนื้อหาสื่อ (content) ที่แสดงถึงผลงานของอาจารย์รวมถึงนักศึกษา ตลอดจนเนื้อหาสื่อ (content) กิจกรรม
การเคลื่อนไหวของศูนย์ฯ อีกมากมายหลากหลายช่องทาง เช่น การทำจดหมายข่าว (Newsletter) 
ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Social media, การจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา, ป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย , การจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือใช้ในการรับสมัคร
นักศึกษา 

ข้อ 3 ปริมาณการติดตามสื่อสั งคมออนไลน์  รวมทุกช่องทางของหน่วยงาน มากกว่า 50,000 
followers/Subscribes 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 N/A 
ข้อ 4 จำนวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ที่ม ีImpact ต่อการรับรู้/รู้จักหน่วยงาน ความเป็นสวนดุสิตในประชาชน 

(บุคคลภายนอก) (พิจารณาจาก จำนวนชิ้นงาน และความถี/่ความต่อเนื่องในการเผยแพร่) 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 ศูนย์ฯ นครนายก มีการผลิตสื่อ offline ในการใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ฯ ที่มี Impact ต่อการรับรู้/รู้จักหน่วยงาน ความเป็นสวนดุสิตในประชาชน ได้แก่  
1. การผลิตโปสเตอร์และการผลิตแผ่นพับ เช่น โปสเตอร์การรับสมัครนักศึกษา โปสเตอร์ให้ความรู้ต่างๆ 

โดยนักศึกษาให้ความสนใจและมีการติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการของศูนย์ฯ นครนายก เช่น เพจศูนย์ฯ 
โทรศัพท์หรือช่องทาง Social media จำนวน 1,000 ฉบับต่อภาคการศึกษา เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

2. การผลิตป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ป้ายไวนิล การรับ
สมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร, ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการของศูนย์, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือ
โครงการและบริการวิชาการของศูนย์ฯ นครนายก เดือนละ 1 ป้าย เช่น ป้ายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป้าย
ประกาศการเปิดบริการสระว่ายน้ำ หรือป้ายชี้แจงสถานการณ์โควิดต่างๆ เป็นต้น 

3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารศูนย์ฯ ผ่านช่องทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เดือนละ 5 ฉบับ 
4. การจัดทำวิดีโอแนะนำศูนย์ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรฯและกิจกรรมต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยจำนวน 5 วิดีโอ 
ข้อ 5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอกที่ส่งผลจำนวนผู้สนใจ/ผู้สมัครเรียนที่เพ่ิมข้ึน 
ผลการดำเนินการ ข้อ 5 ศูนย์ฯ นครนายก มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและ

หน่วยบริการให้บริการต่างๆ อย่างครบถ้วน อาทิเช่น facebook page, line, website ซึ่งสามารถเข้าถึง
ผู้ใช้งานทุกพ้ืนที่ รวมถึงการผลิตสื่อแบบ online และ offline รูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมและตอบ
โจทย์ผู้ที่สนใจ โดยสื่อหลักที่ ใช้จะเป็นช่องทาง Social media ตามที่กล่าวไว้ในข้อที่  1 ได้แก่ website, 
facebook pageและ line และรองลงมาคือ ป้ายไวนิลต่างๆ , หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , แผ่นพับ , โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งส่งผลให้มีผลตอบรับที่ดียิ่งขึ้นโดยสามารถเปรียบเทียบได้จาก
ตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

- จำนวนผู้ติดตามบนเพจของมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลเดิม ซึ่งแสดงถึง
จำนวนของผู้ติดตามเพจที่เพ่ิมมากข้ึนจำนวน 407 คน 
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ตารางแสดงจำนวนผู้ติดตามเพจมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562-2563 
ปีการศึกษา จำนวนผู้ติดตาม จำนวนที่เพิ่มขึ้น 

2562 2487 - 
2563 2894 407 

ข้อมูลจาก : เอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562-2563 
 

- จำนวนยอดผู้สมัครเรียนจากโครงการแนะแนวทางการศึกษา ประจำปี 2562-2563 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
จำนวนกัน พบว่า ในปี 2563 มีจำนวนผู้สมัครเรียนที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม โดยในปี 2562 แผนการแนะ
แนวทางการศึกษามีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 36 โรงเรียน มียอดผู้สมัครจำนวน 171 คน 
โดยเฉลี่ยแล้วมีจำนวนผู้สมัคร 4.75 คนต่อโรงเรียน และในปี 2563 มีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด
จำนวน 7 โรงเรียนมียอดผู้สมัครจำนวน 90 คน คน โดยเฉลี่ยแล้วมีจำนวนผู้สมัคร 12.85 คนต่อโรงเรียน ดัง
ปรากฏในตาราง 

 

ตารางแสดงจำนวนผู้สนใจสมัครเรียนประจำปี 2562-2563 
ปี

การศึกษา 
จำนวนโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

จำนวนผู้สมัคร (คน) ค่าเฉลี่ย 
คน/โรงเรียน 

2562 36 171 4.75 
2563 7 90 12.85 
ข้อมูลจาก : รายงานข้อมูลแผนการรับสมัครศึกษา ประจำปี 2562-2563 

 

ข้อ 6 ลูกค้าท่ีมารับบริการ หรือสั่งสินค้าเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ผลการดำเนินการ ข้อ 6 ศูนย์ฯ นครนายก มีการจัดทำช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์หลากหลาย

ช่องทาง เช่น Facebook Page, Website หรือ Line Official เป็นต้น จึงทำให้ผู้ที่สนใจสามารถรับข้อมูลตาม
ช่องทางต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถเปรียบเทียบได้จากตารางจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 - 2564 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามีจำนวนเพ่ิมขึ้นและสามารถรับ
นักศึกษาได้มากกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ ดังตาราง 

ตารางแสดงจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปี 2563-2564 
ปีการศึกษา จำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

2563 30 19 
2564 30 36 

 

รายการหลักฐาน  
ข้อ 1 
D 5.10.1.1 เพจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ยอดผู้ติดตาม 2,894 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม  

2564) 
D 5.10.1.2 กลุ่ม facebook SDU : Early Childhood Education จำนวนสมาชิก 530 คน (ข้อมูล ณ  

เดือนกรกฎาคม 2564) 
D 5.10.1.3 กลุ่มไลน์ สมัครเรียนปี 63 (สมาชิก 34 คน) 
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D 5.10.1.4 กลุ่มไลน์ หอพัก ม .สวนดุสิตนครนายก (สมาชิก 105 คน) 
D 5.10.1.5 http://nakhonnayok.dusit.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก 
D 5.10.1.6 http://www.dusit.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ส่วนกลาง) 
D 5.10.1.7 http://entrance.dusit.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ส่วนกลาง) 
D 5.10.1.8 เพจ swimming club nakhonayok ยอดผู้ติดตาม 287 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564) 
ข้อ 2 
D 5.10.2.1 ตัวอย่างสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (แนบในเล่ม 

หลักฐาน) 
ข้อ 3  
N/A  
ข้อ 4 
D 5.10.4.1 ตัวอย่างสื่อ offline ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและภาพประกอบการ 

ลงพื้นที่แนะแนวทางการศึกษาของฝ่ายแนะแนวมหาวิทยาลัย (แนบในเล่ม) 
ข้อ 5 
D 5.10.5.1 รายงานข้อมูลแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
D 5.10.5.2 รายงานข้อมูลแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
D 5.10.5.3 จำนวนใบสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก ปีการศึกษา 2563  
              (แนบในเล่มหลักฐาน) 
ข้อ 6  
D 5.10.6.1 ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน 

ทะเบียน มหาวิทยาสวนดุสิต 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 5 ข้อ 

 
5 ข้อ 

(1,2,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นายฉัตรชัย          ต้นมงคลวัฒนา 
2. นางสาวบุษยมาศ   จิตต์สุนทร 

 

 

 

 

 

 

http://nakhonnayok.dusit.ac.th/
http://www.dusit.ac.th/
http://entrance.dusit.ac.th/
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     ระสงค์ 
      
 

เกณฑ์ประเมิน 
 

ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน 
 คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 นโยบายการบริหารที่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิต

และทรัพย์สินภายในหน่วยงาน โดยมีการกำหนดนโยบาย/
แนวทาง/แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

2 ทีมเฉพาะกิจ/บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในการ
วางแผน ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง 
หลังจากได้รับเรื่อง 

1 คะแนน 1 คะแนน 

3 ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากรอย่าง
ทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงานและบุคลากรดำเนินการ/
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี 

1 คะแนน 1 คะแนน 

4 บรรทัดฐาน/มาตรฐานการทำงานใหม่ 1 คะแนน 1 คะแนน 
5 การนำเทคโนโลยี/แอปพลิเคชันที่รองรับการดำเนินการทำให้

ติดต่อสื่อสารกันได้ บุคลากรสามารถเข้าถึงง่ายและใช้
ประโยชน์ได้สะดวก 

1 คะแนน 1 คะแนน 

6 ทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ไม่เกิด
ความเสียหาย ถ้าเกิดก็เกิดผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
อันเนื่องมากจากการมีทีมงานป้องกันและแก้ไข  

1 คะแนน 1 คะแนน 

 

ผลการดำเนินงาน  
ข้อ 1 นโยบายการบริหารที่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินภายในหน่วยงาน โดยมี

การกำหนดนโยบาย/แนวทาง/แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 
ผลการดำเนินการ ข้อ 1 นโยบายและแผนงานด้านการบริหารงานความเสี่ยงและแผนฉุกเฉินของศูนย์ฯ 

นครนายก มีขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฉุกเฉินประจำปี มีผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายในหน้าที่ เบื้องต้นมีการตั้งกลุ่มไลน์ ของบุคลากรภายในศูนย์ฯเพ่ือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฯ จะมีการแจ้งให้บุคลากรทราบผ่านแอปพลิเคชัน Line และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
เมื่อมีเหตุฉุกเฉินจะประสานงานกับ คุณนฤมล โพธิ์ไชย หัวหน้าสำนักงานโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ 081 -
0003468 แล้วหัวหน้าสำนักงานประสานไปยังผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูล และแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ
เพ่ือดำเนินการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือรับเรื่องและดำเนินการโดยเร่งด่วน 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.13 มสด. 

ชือ่ตัวชี้วัด : ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

SDU 5 การบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 2 ทีมเฉพาะกิจ/บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในการวางแผน ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา
ได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หลังจากได้รับเรื่อง 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ขั้นตอนการดำเนินการมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการปฏิบัติหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน และดำเนินการตามขั้นตอน วิเคราะห์หา
สาเหตุเบื้องต้น แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยด่วนที่สุด บุคลากรที่ได้รับมอบหมายและทีมระงับ
เหตุ ปฏิบัติงานทันทีหลังจากนั้นทำการระงับเหตุหรือความเสียหายอย่างเร่งด่วน สามารถสั่งการระงับ
สถานการณ์ ฉุกเฉินและความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการรายงานผู้บังคับบัญชาเหตุที่
เกิดขึ้นเป็นระยะ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลังจากที่เกิดเหตุการณ์จำเป็นต้องมีการดำเนินการต่อ หรือ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มีหมายเลขติดต่อทางโทรศัพท์ฉุกเฉินตามหน่วยงาน มีจัดรวมพลของศูนย์ฯ 
นครนายก หน่วยงานส่งต่อ สถานที่รองรับ สิ่งแวดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุ ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด 
เพ่ือให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด 

ข้อ 3 ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากรอย่างทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงาน
และบุคลากรดำเนินการ/ปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี 

  ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 ระบบการสื่อสารภายในศูนย์ฯ นครนายก โดยการติดต่อสื่อสารและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทางโทรศัพท์ส่วนตัว และกลุ่มไลน์ ของบุคลากรภายในศูนย์ฯทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง 
หน่วยงานและบุคลากรดำเนินการ/ปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี กรณีมีข่าวสารหรือข้อมูลใหม่แจ้งต่อหน่วยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องด่วนให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือป้องกันปัญหา
เหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป 

ข้อ 4 บรรทัดฐาน/มาตรฐานการทำงานใหม่ 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 ระบบการปฏิบัติงานในหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวก

ในการทำงาน ให้งานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น อาทิ มีการจัดประชุมออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแชท การประชุม การโทรกลุ่ม การทำงานร่วมกัน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams และ 

ZOOM ทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ไม่ต้องเดินทางไปประชุมทำให้ประหยัดเวลา และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ยานพาหนะ และทรัพยากรด้านอ่ืนๆ รวมถึงนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งในยุคปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ก็ได้มีการจัดตาราง
ลงไลน์กลุ่มเพ่ือแจ้งการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันโดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และอบ
โอโซนให้กับศูนย์ฯ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ครัวสวนดุสิต รถตู้ของศูนย์ฯ และส่วนงานอื่นๆ  

ข้อ 5 การนำเทคโนโลยี/แอพพลิเคชั่นที่รองรับการดำเนินการทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้ บุคลากรสามารถ
เข้าถึงง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก  

ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในศูนย์ฯ มีการตั้งกลุ่มแอปฟิเคชั่น
ไลน์ ของศูนย์ฯ เพ่ือติดต่อสื่อสารให้บุคลากรทุกท่านทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ 
แจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ รับรู้ข่าวสารรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มีระบบการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่านทาง Social Media ของศูนย์ฯ นครนายก website https://nakhonnayok.dusit.ac.th 

ข้อ 6 ทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ไม่เกิดความเสียหาย ถ้าเกิดก็เกิดผลกระทบอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้อันเนื่องมากจากการมีทีมงานป้องกันและแก้ไข 

 
 

https://nakhonnayok.dusit.ac.th/
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ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 ศูนย์ฯ นครนายก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก และในปีการศึกษา 2563 ยังไม่พบความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

 
รายการหลักฐาน  

D 5.13.1 เอกสารคำสั่งแต่งตั้งที่ 39/2562, เอกสารบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน 
D 5.13.2 คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของศูนย์การศึกษานอก 

สถานที่ตั้ง นครนายก ปี 2563 
D 5.13.3 เอกสารบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน 
D 5.13.4 ภาพถ่ายห้องประชุมออนไลน์ และโปรแกรม Microsoft Teams 
D 5.13.5 กลุ่มแอปพลิเคชันบุคลากรศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก “บ้านสวนดุสิต นย.”      

                    website : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก      

                           https://nakhonnayok.dusit.ac.th  
       D 5.13.6 คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน  
 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 

 
6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
6 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นางสาวสุปัญญา     ยิ่งประเสริฐ 
2. นางสาวพันธุ์ทิพย์   สิงห์ปาน 
3. นายวรฤทธ์          อุจวาที 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเอง จำแนกรายตัวชีวั้ด 

 
ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา/SDU 

Focus 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ/ 

จำนวนข้อ 
คะแนน 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน     
D 1.1  อว. ร้อยละ 60 ร้อยละ 67.27 3  
D 1.6 สป.อว. 6 ข้อ 6 ข้อ 5  
D 1.7 สป.อว. 5 ข้อ 6 ข้อ 5  
D 1.11 มสด. 7 ข้อ 7 ข้อ 7  
SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม     
D 2.1 อว. ร้อยละ 40 ร้อยละ 72.72 5  
D 2.2 สป.อว. 6 ข้อ 6 ข้อ 5  
D 2.3  สป.อว. 25,000 บาท/คน 975,000 =108,333.33 5  

     9 
D 2.4 สป.อว. ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 5  
SDU 3 การบริการวิชาการ     
D 3.1 อว. ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5  
D 3.2 อว. ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5  
SDU 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และความเป็นไทย  
    

D 4.1 สป.อว. 6 ข้อ 7 ข้อ 5  
SDU 5 การบริหารจัดการของ 

มหาวิทยาลัย 
    

D 5.1 สป.อว. 7 ข้อ 7 ข้อ 5  
D 5.5 มสด. 6 ข้อ 6 ข้อ 7  
D 5.6 มสด. 5 ข้อ 5 ข้อ 5  
D 5.8 มสด. ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5  
D 5.9 มสด. 4 ข้อ 4 ข้อ 7  
D 5.10 มสด. 4 ข้อ 5 ข้อ 5  
D 5.13 มสด. 5 ข้อ 6 ข้อ 6  
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินตนเอง จำแนกรายพันธกิจ 

 
 

การประเมินมาตรฐาน 

 
คะแนนการประเมิน 

 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 ปรับปรุง 
2.51-3.50 ระดับพอใช้  
3.51-4.50 ระดับดี 
4.51-5.00 ระดับดีมาก 

 

SDU 1 
 

SDU 2 
 

SDU 3 
 

SDU 4 
 

SDU 5 
คะแนนเฉลี่ย/

ดาว 
 

จำนวนตัวชี้วดั อว. 1.1 2.1 3.1, 3.2 - -   
คะแนนเฉลี่ย 3 5 5, 5 - - 4.50 ระดับด ี
จำนวนตัวชี้วดั สป.อว. 1.6, 1.7 2.2, 2.3, 2.4 - 4.1 5.1   
คะแนนเฉลี่ย 5, 5 5, 5, 5  5 5 5.00 ระดับดีมาก 
จำนวนตัวชี้วดั มสด . 1.11    5.5, 5.6, 5.8, 

5.9, 5.10, 5.13 

  

คะแนนรวม 7    7, 5, 5, 7, 5, 6 42  
จำนวนดาว - - - - -   

สรุปผลการประเมิน 4.75 ระดับดีมาก 

 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 
 

พันธกิจ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
SDU 1 จุดแข็ง 

1. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการจัดการ 
   เรียนการสอน และมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
   เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษา 
2. มีการปรับกิจกรรมเป็นการบูรณาการใน 
   รายวิชาที่เป็นวิชาเอกของการศึกษา 
   ปฐมวัย เพ่ือเป็นการลดภาระงานของนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เพ่ิมการสร้างทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา 
2. เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

SDU 2 จุดแข็ง 
1. อาจารย์มีความรูดานการวิจัย 
2. อาจารย์มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
    ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ 
    ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำงาน 
    สร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 
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พันธกิจ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เพ่ิมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 
2. เพ่ิมเชี่ยวชาญงานวิจัยเชิงปริมาณ 
   ในพ้ืนที่ 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ประจำมีผลงานวิจัย 
    ในระดับนานาชาติมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจำพัฒนา 
   งานวิจัยเพ่ือพัฒนาพื้นที่  
2. สนับสนุนให้อาจารย์ประจำพัฒนางานวิจัย  
    หรืองานสร้างสรรค์ โดยสร้างขวัญกำลังใจ 
    หรือยกย่องเชิดชูอย่างเป็นรูปธรรม 

SDU 3  
 

จุดแข็ง 
1.  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ 
    หลากหลาย สามารถให้บริการกับชุมชน 
    ได้ทั้งกลุ่มนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป  
2. การให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย 
   และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรนำความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
   ปฐมวัยและการวิจัยไปให้บริการวิชาการ 
   ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการ 
2. ควรพัฒนาแนวทางบูรณาการงานบริการ 
   วิชาการแก่สังคมกับการวิจัยให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

SDU 4 จุดแข็ง 
1. มีแผนงานและนโยบายชัดเจน 
2. บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
   ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สามารถนำมาเป็น 
   แหล่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
    โดยจัดโครงการ  /กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
     ที่หลากหลายทั้งของไทยและนานาชาติ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

SDU 5 จุดแข็ง 
1. มแีผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานรวมทั้ง 
   กลไกลในการดำเนินการและติดตามแผนที่ชัดเจน 
   สารมารถนำผลการดำเนินการมาใช้ในการ 
   ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับและ 
    ติดตามการดำเนินงาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2563   91 
 

พันธกิจ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน 
    เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
    ซ่ึงจะทำให้สามารถนำความรู้มาปรับปรุง 
    พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการประกัน 
    คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม 
    มากขึ้น   

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
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ภาคผนวก 
คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก 

ที่ ศนย. 06/2564 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2563 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก 

ที่ ศนย.๐๖/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕63  
..................................................................................... 

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั ้ง นครนายก กำหนดตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ในวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น  

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕63 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕63 
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว  ประธานกรรมการ 
2. นางธมลวรรณ    เปรมศร ี กรรมการ 
3. นางนฤมล     โพธิ์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ อำนวยความสะดวกให้การดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา

นอกสถานที่ตั้ง SDU ๑ ผลลัพธ์ผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของ
บัณฑิต ประกอบด้วย 

๑. อาจารย์จิราภรณ์      ยกอินทร์ 
2. นายจักรพันธ์    อบอวล 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ ๑.๑ 

3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง SDU ๑ ผลลัพธ์ผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ ๑.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประกอบด้วย 

๑. นางธมลวรรณ    เปรมศร ี
๒. อาจารย์กุลธิดา    มีสมบูรณ ์     
หน้าที่ รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ ๑.6 
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4. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง SDU ๑ ผลลัพธ์ผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ ๑.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 

1. นายจักรพันธ์    อบอวล 
2. นางสาวบุษยมาศ    จิตต์สุนทร 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ ๑.7 

5. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง SDU ๑ ผลลัพธ์ผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ ๑.11 สร้างสรรค์พื้นที่การจัดการเรียนรู้/สังคม
แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

๑. นางธมลวรรณ    เปรมศร ี
2. นางสาวสุปัญญา    ยิ่งประเสริฐ 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 1.11 

6. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 2.๑ การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค ประกอบด้วย 

๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ   จริยาทัศน์กร 
2. อาจารย์จิราภรณ์      ยกอินทร์ 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 2.๑  

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ประกอบด้วย 

๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ   จริยาทัศน์กร 
2. อาจารย์รวี     ศิริปริชยากร  
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 2.2  

8. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 

๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ   จริยาทัศน์กร 
2. นางเอมิกา     รัตนมาลา 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 2.3 

9. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั ้ง SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจำและนักวิจัย ประกอบด้วย 

๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ   จริยาทัศน์กร 
2. นายจักรพันธ์    อบอวล 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 2.4 
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10. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง SDU 3 การบริการวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 

๑. อาจารย์ฉัตรทราวดี   บุญถนอม 
2. นางสาวพันธุ์ทิพย์   สิงห์ปาน 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 3.1 

11. ผู้รับผิดชอบตัวชี้ วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง SDU 3 การบริการวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 3.2 การมีส่วนร่วมของบุคคล
หรือหน่วยงานในชุมชนพื้นที่ หรือภูมิภาค ประกอบด้วย 

๑. อาจารย์ฉัตรทราวดี   บุญถนอม 
2. นางสาวพันธุ์ทิพย์   สิงห์ปาน 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 3.2 

12. ผู้รับผิดชอบตัวชี้ วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง SDU 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตัวชี้วัดที่ 4.1 
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประกอบด้วย 

๑. อาจารย์อัญชิษฐา    ปิยะจิตติ 
2. อาจารย์กุลธิดา    มีสมบูรณ์ 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1 

13. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1 การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพื่อการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว 
2. นางธมลวรรณ    เปรมศรี 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 5.1 

14. ผู้รับผิดชอบตัวชี้ วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั ้ง SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.5 งานสร้างสรรค์บนความ
เชี่ยวชาญหรือนวัตกรรมของสวนดุสิต ประกอบด้วย 

๑. นางเอมิกา    รัตนมาลา 
2. นางสาวคนิตฐา    ปิ่นทอง 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 5.5 

15. ผู้รับผิดชอบตัวชี้ วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.6 การสร้างความเป็นสากล
จากภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Internationalization at Home : IaH) ประกอบด้วย 

๑. อาจารย์รวี    ศิริปริชยากร   
2. อาจารย์กุลธิดา    มีสมบูรณ์ 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 5.6 
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16. ผู้รับผิดชอบตัวชี้ วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์

การศึกษานอกสถานที่ตั ้ง SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.8 ความเชื ่อมโยงระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประกอบด้วย 

๑. นางนฤมล    โพธิ์ชัย 
2. นางสาวคนิตฐา    ปิ่นทอง 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 5.8 

17. ผู้รับผิดชอบตัวชี้ วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.9 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ประกอบด้วย 

๑. นางเอมิกา    รัตนมาลา 
2. นางสาวบุษยมาศ    จิตต์สุนทร 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 5.9 

18. ผู้รับผิดชอบตัวชี้ วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.10 ความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ 
ประกอบด้วย 

๑. นายฉัตรชัย    ต้นมงคลวัฒนา 
2. นางสาวบุษยมาศ    จิตต์สุนทร 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 5.10 

19. ผู้รับผิดชอบตัวชี้ วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง SDU 5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.13 ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุปัญญา    ยิ่งประเสริฐ 
2. นางสาวพันธุ์ทิพย์   สิงห์ปาน 
๓. นายวรฤทธิ ์    อุจวาที 
หน้าที ่รับผิดชอบในการเขียน SAR และรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 5.13 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
           

           สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 
 
 

 

                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว) 
               ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก 
                   

 


