แผนปฏิบัติราชการของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

Management Process
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ
M1.1 กระบวนการกําหนดปณิธาน
คานิยม ปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ
นโยบาย วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
M1.2 กระบวนการแบงกลุมและการ
สํารวจความตองการของนักศึกษา
ผูรับบริการ พันธมิตรทีส่ ําคัญ และ
ผูมีสว นไดสวนเสีย
M1.3 กระบวนการรับฟงเสียง
ลูกคาและผูม ีสวนไดสวนเสีย
M1.4 กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร (ระยะยาว) แผน
งบประมาณและแผนปฏิบัติการ
(ระยะสั้น) ครอบคลุมทุกพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
M1.5 กระบวนการสื่อสารปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายวัตถุ ประสงค
แผนยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบตั ิ
และผูเ กี่ยวของทุกระดับ
M1.6 กระบวนการสรางบรรยากาศที่
เอื้อตอผลสําเร็จของการปฏิบตั ิงาน
~1~

แหลงที่มา
ของ งปม.
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ผูรับผิดชอบ

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

Management Process (ตอ)
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ (ตอ)
M1.7 กระบวนการจัดการ
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง
ภายใน (SAR) ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ประจําปการศึกษา 2557

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

- ตัวชี้วัดเปาหมาย
เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวม
โครงการ 22 คน
เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการ
มีการนําความรูไ ปใชและมี
ความพึงพอใจ
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด
ความสําเร็จของโครงการ)
เชิงปริมาณ
1. การมีสวนรวมของบุคลากร
ไมนอยกวารอยละ 90
2. การนําความรูไปใชของบุคลากร
ไมนอยกวารอยละ 80
3. ความพึงพอใจของบุคลากร
ไมนอยกวารอยละ 90
4. จํานวนเอกสารและงานวิจยั
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2 เลม
5. ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไดคะแนน
ไมนอยกวา 4.40
~2~

20,000

แหลงที่มาของ
งปม.

งบประมาณ
แผนดิน
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วาที่รอยตรี
หญิง ขวัญใจ
จริยาทัศนกร

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มาของ
งปม.

Management Process (ตอ)
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ (ตอ)

M1.8 กระบวนการประเมินความ
พึงพอใจ และความผูกพันของ
นักศึกษาผูรับบริการ พันธมิตรที่
สําคัญ และผูมีสวนไดสวนเสีย

เชิงคุณภาพ
1. การมีสวนรวมของบุคลากร
2. การนําความรูไปใชของบุคลากร
3. ความพึงพอใจของบุคลากร
4. คุณภาพของเอกสารและ
งานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง - ตัวชี้วัดเปาหมาย
การดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
เชิงปริมาณ บุคลากรศูนย
นครนายก ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
จํานวน 22 คน
เชิงคุณภาพ บุคลากรมีความรู
ความเขาใจ และเล็งเห็นความ
สําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
(EdPEx) และสามารถนําแนว
ทางการดําเนินงานตามเกณฑ
EdPEx ไปปรับใชกับปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด
ความสําเร็จของโครงการ)
เชิงปริมาณ
1. มีความรู ความเขาใจของ
บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 85
~3~

27,000

งบประมาณ
แผนดิน
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ผูรับผิดชอบ

นางสาวนฤมล
อินทสร

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

Management Process (ตอ)
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ (ตอ)

M1.9 กระบวนการวัด วิเคราะห
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน
M2 กระบวนการบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มาของ
งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2558

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

2. บุคลากรนําความรูไ ปใช
ประโยชน ไมนอยกวา
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ความรู ความเขาใจ
2. การนําความรูไปใชประโยชน

M2.1 กระบวนการสารบรรณ งานประชุม

M2.2 กระบวนการแผนงานและ
งบประมาณ
M2.3 กระบวนการการเงิน บัญชี โครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ทรัพยสิน วัสดุ ครุภณ
ั ฑ
และจางเหมาบริการทําความสะอาด ศูนย
การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
โครงการคาใชจายประจําศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
สํานักงาน ศูนยการศึกษานอกที่ตงั้
นครนายก
คาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกทีต่ ั้ง
นครนายก

3,100,800

ขอสนับสนุน
งบประมาณ

นางสาวคณิตฐา
ปนทอง

1,088,516.38

ขอสนับสนุน
งบประมาณ
งบประมาณ
แผนดิน

นางสาวคณิตฐา
ปนทอง
อาจารย
ธมลวรรณ
เปรมศรี
นางสาวคณิตฐา
ปนทอง

31,200
1,020,000

~4~

ขอสนับสนุน
งบประมาณ

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

- ตัวชี้วัดเปาหมาย
เชิงปริมาณ อาจารยมีความรู
ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ - ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด
ความสําเร็จของโครงการ)
เชิงปริมาณ อาจารยและเจาหนาที่
มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ ~5~

30,000

แหลงที่มา
ของ งปม.

Management Process (ตอ)
M2 กระบวนการบริหารทั่วไป (ตอ)
M2.4 กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล
M2.5 กระบวนการกํากับดูแล
ดานธรรมาภิบาลและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
M2.6 กระบวนการบริหารอาคาร
สถานที่
M2.7 กระบวนการประชาสัมพันธ
และสื่อสารภายในองคกร
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Core Process

C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต
C1.1 กระบวนการจัดทํา/
ทบทวนหลักสูตร
C1.2 กระบวนการรับนักศึกษา
C1.3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล

โครงการพัฒนาองคความรูดานการวัด
และประเมินผลสาขาการศึกษาปฐมวัย

งบประมาณ
แผนดิน

อาจารย
นิศารัตน
อิสระมโนรส

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มาของ
งปม.

Core Process (ตอ)

C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต (ตอ)
C1.4 กระบวนการพัฒนานักศึกษา โครงการจัดซื้อหนังสือ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
C2 กระบวนการวิจัย
C2.1 กระบวนการกําหนดหัวขอ
วิจัยที่สอดคลองกับนโยบายการ
วิจัยแหงชาติและความตองการ
ของแหลงทุนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
C2.2 กระบวนการวิจยั สถาบัน
C2.3 กระบวนการดําเนินการ
วิจัยตามหัวขอที่กําหนด
C2.4 กระบวนการเผยแพรและ
การนําไปใชประโยชน
C3 กระบวนการบริการวิชาการ
C3.1 กระบวนการบริการ
วิชาการเชิงธุรกิจ
C3.2 กระบวนการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และสรางความเขมแข็งใหชุมชน
C3 กระบวนการบริการวิชาการ

33,600

C3.1 กระบวนการบริการวิชาการเชิงธุรกิจ

C3.2 กระบวนการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และสรางความเขมแข็งใหชุมชน
~6~

งบประมาณ
แผนดิน

ต.ค.
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ผูรับผิดชอบ

นางเอมิกา
รัตนมาลา

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

- ตัวชี้วัดเปาหมาย
จํานวน 80 คน ประกอบดวย
1. นักศึกษา ปที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก จํานวน
60 คน
2. คณาจารยประจําศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก จํานวน
10 คน
3. ผูสนใจ จํานวน 10 คน
- ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ดานความรูความเขาใจของ
กลุมเปาหมาย
- อาจารย บุคลากร นักศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 80
2. ดานความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย
- อาจารย บุคลากร นักศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 80
3. ดานการนําความรูไปใช
ประโยชน
ของกลุมเปาหมาย
อาจารย บุคลากร นักศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 80
~7~

70,000

แหลงที่มาของ
งปม.

Core Process (ตอ)

C4 กระบวนการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
C4.1 กระบวนการสงเสริม
โครงการเอกลักษณความเปนหญิงไทย
ศิลปวัฒนธรรม
งามอยางมีคุณคา งามอยางกุลสตรีไทย
ณ. นครนายก

งบประมาณ
แผนดิน
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อาจารย
ชนมธิดา
ยาแกว

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1. ดานความรูความเขาใจของ
กลุมเปาหมาย
- กลุมเปาหมาย บุคลากรครู
ผูบริหาร อาจารย และนักวิชาการ
ดานการศึกษาปฐมวัย ไมนอย
กวารอยละ 90
2. ดานความพึงพอใจของกลุม
เปาหมาย
- กลุมเปาหมาย บุคลากรครู
ผูบริหาร อาจารย และนักวิชาการ
ดานการศึกษาปฐมวัย ไมนอย
กวารอยละ 90
3. ดานการนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย
- กลุมเปาหมาย บุคลากรครู
ผูบริหาร อาจารยและนักวิชาการ
ดานการศึกษาปฐมวัยไมนอย
กวารอยละ 90

25,000

แหลงที่มาของ
งปม.

Support Process

S1 กระบวนการสนับสนุนวิชาการ
S1.1 กระบวนการสนับสนุนการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูครูสคู รู
เรียนการสอน
การศึกษาปฐมวัย

S1.2 กระบวนการจัดการความ สัมพันธ
กับนักศึกษา ศิษยเกาผูรับบริการ
พันธมิตรที่สําคัญและผูมีสวนไดสวนเสีย
S1.3 กระบวนการทะเบียนนักศึกษา

~8~

งบประมาณ
แผนดิน
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อาจารย
มุทิตา
ทาคําแสน

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

- ตัวชี้วัดเปาหมาย
เชิงปริมาณ ระบบจัดการ
ฐานขอมูลออนไลน 1 เว็บไซต
เชิงคุณภาพ จัดเก็บขอมูล
ออนไลนได
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด
ความสําเร็จของโครงการ)
เชิงปริมาณ มีระบบจัดการ
ฐานขอมูลออนไลน 1 เว็บไซต
เชิงคุณภาพ ผูใชงานมีความ
พึงพอใจการใชงานโดยมี
คะแนนคาเฉลี่ยไมต่ํากวา 4
จากคะแนนเต็ม 5

26,700

แหลงที่มาของ
งปม.

Support Process (ตอ)

S2 กระบวนการจัดการความรู (KM)
S2.1 กระบวนการรวบรวม
ความรูของบุคลากร และที่
เกี่ยวของกับองคกร
S2.2 กระบวนการถายทอดความรู โครงการการจัดการความรูบนฐานขอมูล
ไปยังบุคลากร ลูกคา พันธมิตร
ออนไลน
และผูใหความรวมมือ

S3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
S3.1 กระบวนการจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
S3.2 กระบวนการเตรียมพรอม
พัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
ฮารดแวรและระบบเครือขาย
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งบประมาณ
แผนดิน
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ผูรับผิดชอบ

อาจารย
ภานุวัฒน
นิ่มนวล

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

Support Process (ตอ)

S3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (ตอ)
S3.3 กระบวนการบริการและ
พัฒนาเว็บไซต
S3.4 กระบวนการสราง
ความสัมพันธกับผูใช
S3.5 กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
S4 กระบวนการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
S4.1 กระบวนการจัดการสุขภาพ
S4.2 กระบวนการด า นระบบ
ความปลอดภัย
S4.3 กระบวนการรักษาสิ่งแวดลอม
S4.4 กระบวนการดานระบบ
จราจร ที่จอดรถ
S4.5 กระบวนการดานระบบการ
บริการยานพาหนะ
S5 กระบวนการสนับสนุนดานภาษาและวัฒนธรรม
S5.1 กระบวนการสงเสริมวัฒนธรรม
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แหลงที่มาของ
งปม.
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ผูรับผิดชอบ

