
หมวด 1 : การนําองคการ 
 
1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง  

1.1 ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 
1.1 ก.(1) วิสัยทัศน และคานิยม 
ผู อํานวยการศูนย การศ ึกษานอกที ่ตั ้ง นครนายก  ได สร างบรรยากาศและ

วัฒนธรรมการบริหารองคการ โดยการแสดงวิสัยทัศนและชี้นําเพ่ือแสดงใหเห็นแนวทางการพัฒนาศูนยฯ 
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับศักยภาพของศูนยฯ โดยเนนไปท่ีศักยภาพ
ของบุคลากรผานการประชุมปรึกษาสรางคานิยมรวมกันในการบริหารและดําเนินการ เนนกระบวนการ
ทํางานท่ีมีมาตรฐานใหอํานาจในการตัดสินใจแกผูท่ีไดรับคําสั่งหรือมอบหมายงาน การตอยอดองค
ความรู ท่ีเป นความเชี่ยวชาญของบุคลากรแตละคนบนแนวคิดท่ีใชฐานขอมูลและงานวิจัย สงเสริม
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ รวมท้ังสรางจิตสํานึกดานความ
รับผิดชอบรวมกัน จึงเชื่อม่ันไดวา ศูนยฯ นักศึกษา ผูปกครอง สถานศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย
มองเห็นทิศทางในการพัฒนาศูนยฯ พรอมใหความรวมมือโดยการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย มีการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ผานปฏิสัมพันธทั ้งในรูปแบบที ่เป นทางการและไมเปนทางการกับ
หนวยงานของภาครัฐ เอกชน หนวยงานทองถ่ิน และชุมชน โดยเนนการสรางเครือขายความรวมมือ
ในการดําเนินการขับเคลื่อนกลยทุธของศูนยฯ 

ศูนยฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธในกรอบระยะเวลายาวเปนเวลา 4 ป โดยใชแผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ 2557 – 2560 และมีการทบทวนแผนกลยุทธทุก 2 ป จากแผนระยะยาวนํามาทํา
แผนปฏิบัติการประจําปตามกลยุทธท่ีไดกําหนดไว โดยการพิจารณาถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมและเง่ือนไขในการดําเนินงานของศูนยฯ ไดเพ่ือใหเขากับเหตุการณปจจุบันหรืออนาคตซ่ึง
อาจเปลี่ยนแปลงไป ในการจัดทําแผนโดยรวมของศูนยนั้น เริ่มจากคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยเปนผู
กําหนดทิศทาง วิสัยทัศน โดยมีอธิการบดีเปนผูนําในการดําเนินการ และมอบหมายใหผูบริหารระดับสูง
ทุกหนวยงานจัดทําแผนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยในระดับศูนยฯ 
ผูอํานวยการเปนผูนําในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ดวยการเริ่มตนจากการทบทวนวิสัยทัศนที่มีการ
กําหนดไววายังคงมีความสอดคลองเหมาะสมผานการวิเคราะห SWOT จากนั้นไดนําวิสัยทัศนท่ีผาน
การทบทวนมาเปนหลักในการพิจารณาทบทวนพันธกิจ กําหนดเปาประสงคใหสอดคลองกับพันธกิจ 
โดยผูอํานวยการศูนยฯ มีแนวคิดและผลักดันสงเสริมคานิยมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม แสดงความ
คิดเห็นในการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนดําเนินงาน 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของศูนยฯ 
มีกระบวนการจัดทําแผนของศูนยฯ โดยรวมดังนี้ 
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1. การเตรียมการวางแผน 

- ตั้งคณะทํางาน 
- ทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
  โดยรวบรวมฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 
  และทํา SWOT Analysis 
- ประชุมผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน 

2. การมีสวนรวม 

-  ประชุมบุคลากรพิจารณาวิสัยทัศน  

   ผลการทํา SWOT Analysis เพ่ือ 
  กําหนดเปาประสงค และผลการ 
   ดําเนินงานท่ีคาดหวังรวมกัน   
 

3. การถายทอด 

- จัดทําแผนกลยุทธโดยกําหนด 
  ผูรับผิดชอบกลยุทธหลัก (ผูบริหาร)  
  และผูรับผิดชอบระดับโครงการใน 
  แตละระดับ และมอบหมายให 
  ผูเก่ียวของทุกระดับดําเนินการ 
  ตามแผน 

4. การปรับปรุงแผน 

- ตั้งคณะทํางานและจัดทําแผนปฏิบัต ิ
  ราชการประจําป โดยมีการทบทวน 
  ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 
  และแผนกลยุทธ 4 ปเพ่ือกําหนด 
  โครงการ/ กิจกรรมท่ีจะทําและ 
  ผูรับผิดชอบ 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี 1.1 กระบวนการจัดทําแผนของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปนั้น ศูนยฯ ไดดําเนินการทุกป โดยมีการ

กําหนดวาจะเริ่มดําเนินการในชวงเดือนกันยายนของทุกปและเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในผลของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ผูอํานวยการศูนยฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุก 6 
และ 12 เดือน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกเดือนผานการประชุมประจําเดือน 
เพ่ือทบทวนกลยุทธวาดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไม มีปญหาอุปสรรคท่ีเปนสาเหตุใหแผนงาน
ไมประสบผลสําเร็จหรือไม และจะมีวิธีการดําเนินการแกไขอยางไร เพ่ือท่ีจะไดนํามาพิจารณาประกอบ 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในปถัดไป ทั้งนี้เพื่อใหแผนกลยุทธ 4 ปของศูนยฯ บรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน คานิยมรวม และกลยุทธ ดังนี้ 
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1. การกําหนดวิสัยทัศน และคานิยม ศูนยฯ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกภาคสวน ตลอดจนไดนําความตองการและความจําเปนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
มาเปนขอมูลในการประกอบการกําหนดวิสัยทัศน และคานิยม ซ่ึงมีกระบวนการ ดังนี้   

1.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน นโยบายระดับประเทศ และนโยบาย
ระดับมหาวิทยาลัย ความตองการและความจําเปนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณาจารยและบุคลากรเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลท่ีได 
ศึกษาและรวบรวม วิเคราะหสภาพการณปจจุบัน ระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร
ในองคกร         

1.3 นําขอมูลท่ีไดมาทําการสังเคราะหและยกรางวิสัยทัศน   
1.4 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําศูนย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. วิธีการถายทอดวิสัยทัศน คานิยมเพ่ือนําไปปฏิบัติ    
2.1 จัดทําเปนเอกสารเพ่ือเปนคูมือในการนํามาใชปฏิบัติงาน    
2.2 การประชุมผูบริหารทุกฝายเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางของศูนยฯ  
2.3 ประชุมคณาจารย และบุคลากรท้ังศูนยฯ เพ่ือทราบนโยบายและทิศทางการ

ดําเนินงานของศูนยฯ          
2.4 การนําเสนอผานเว็บไซตของศูนยฯ เพ่ือใหบุคลากรภายในศูนยฯ ใหความรวมมือ

และผูมีสวนไดเสียเสียรับทราบ  
3. การปฏิบัติตนของผูนําระดับสูง      

นอกจากนี้ผูอํานวยการศูนยฯ ไดมีการประชุมบุคลากรประจําเดือน ประชุมและ
สัมมนาประจําป เพ่ือสรางความเขาใจในนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของศูนยฯ สงผลให
บุคลากรดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ผูบริหารเนนการมีสวนรวมของบุคลากร การทํางานท่ีมุง
ผลสัมฤทธิ์และมีมาตรฐาน สรางเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
และตอไปในอนาคตตองเปนศูนยฯ ท่ีมีความโดดเดนดานการจัดการศึกษาปฐมวัย การสรางองคความรู
จากการวิจัย เปนสถาบันท่ีสงเสริมการเรียนรูและใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน และระดับประเทศ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปรัชญา 
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล เปนศูนยการศึกษาท่ีมีความโดดเดน 

(University of SMART) เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยพัฒนา มุงบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
คานิยมรวม 
Standard   มีมาตรฐาน 
Managements การบริหารจัดการท่ีดี 
Advance  ตอยอดองคความรู 
Research  ใชวิจัยเปนฐาน 
Technology  กาวทันเทคโนโลย ี
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วิสัยทัศน : 
เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ี มีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัด

การศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความเขมแข็ง
ของทองถ่ิน และไดรับการยอมรับระดับชาติ 

พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความ

เชี่ยวชาญ ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบตอสังคมและทองถ่ิน 
โดยมีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ  

 

1.1 ก.(2) การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม   
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ โดยเครงครัดและมีการกําหนดใหมีการตรวจสอบทางการเงิน
โดยหนวยงานตรวจสอบภายใน มีวิธีการสรางบรรยากาศในองคกรโดยมีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจและขอความคิดเห็นจากอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา เพ่ือนําความคิดเห็นไปปรับปรุงใหดีข้ึน 
การดําเนินการในการสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
และจริยธรรมนั้น ผูอํานวยการศูนยฯ ไดมีการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติพรอมมอบเกียรติบัตรแก
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนเปนแบบอยางที่ดีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือเปน
การยกยอง สงเสริม สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มีการวางกรอบ/แนวปฏิบัติตางๆ 
เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางถูกตองโปรงใส เชน การกําหนดภาระงานตามตําแหนงงาน แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการดานการเงินของศูนยฯ การจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง 
วางหลักเกณฑแนวปฏิบัติในการใชจายเงินสวัสดิการ เงินหมุนเวียนภายในศูนยฯ และการใช
รถตูประจําศูนยฯ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยรถราชการ กําหนดสิทธิหนาท่ีของบุคลากร และมีการ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้งผานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
 

1.1 ก.(3) การสรางสถาบันใหมีความย่ังยืน     
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ไดดําเนินการขับเคลื่อนองคกร

ไปตามวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ โดยทําการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องเพ่ือใหศูนยฯ 
สามารถขับเคลื่อนไดตามแผนกลยุทธท่ีตั้งไวกอใหเกิดความยั่งยืนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการ
พัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานตลอดเวลา และนําผลงานท่ีมีการพัฒนามาทบทวนอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

ในดานการดําเนินการเพ่ือสรางบรรยากาศและสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรม 
และการกระจายอํานาจเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานโดยใชหลักการกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจ ผานหนังสือหรือคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความคิดและพัฒนา
องคความรูผานกระบวนการปฏิบัติงาน กอใหเกิดนวัตกรรมใหมในการดําเนินการ เชน นวัตกรรมดาน
การบริหารจัดการผานขบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป มีการตั้งคณะกรรมการบริหารกลยุทธ 
(มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ) การพัฒนารูปแบบการสอนผานกระบวนการวิจัย
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ของผูสอน รูปแบบการสื่อสารท่ีพัฒนาองคความรูทางเทคโนโลยีมาพัฒนาเพ่ือใชสื่อสารระหวาง
บุคลากร นักศึกษา ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน พัฒนาเว็บไซตท่ีเนนการสื่อสารสองทาง 
ขอมูลท่ีเปนองคความรู และฐานขอมูลท่ีทันสมัย    

ดานการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงาน 
(สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เฉลี่ย 1 เครื่อง/คน มีการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย และจัดหา Software 
สําหรับปฏิบัติงาน เชน e-Office, e-Learning โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการสงเสริมการวิจัย เชน 
โปรแกรม SPSS LISREL, AMOS, EQS, Mplus ระบบการสืบคนฐานขอมูลออนไลน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมี
การสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุน การศึกษาและการดู
งานเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรมภายในศูนย 

 ดานการกระจายอํานาจ ผูอํานวยการศูนยฯ มีการปรับโครงสรางหนวยงาน 
เพ่ือรับผิดชอบภาระงานดานการบริหารจัดการสนับสนุนวิชาการและบริหารท่ัวไปท้ังหมด สําหรับ
การจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานวิชาการ
และงานทะเบียน โดยมีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะกรรมการวิชาการเปนผูกํากับ
ดูแล โดยมีจุดมุงหมายใหอาจารยมีหนาท่ีสอน วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือใหอาจารยสามารถไปปฏิบัติ
หนาท่ีดานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการขอตําแหนงทางวิชาการ
ตามกําหนดระยะเวลาของขอกําหนดวาดวยการขอตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหเกิดความคลองตัว
พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

จากการดําเนินการท่ีกลาวมานี้ ผูอํานวยการศูนยฯ ไดมีการประเมินผลการดําเนินการ
และนาํผลการประเมินมาประชุมหารือรวมกัน ท้ังในระดับทางการและไมเปนทางการ เพ่ือวิเคราะห
และเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง เชน ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีการปรับเปลี่ยนการ
ทํางานของบุคลากร โดยรวมกลุมงานท่ีใกลเคียงกันเนนการทํางานเปนทีม (Team Worker) และ
รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรวมกัน เชน รวมกลุมวางแผนและประกันคุณภาพเขาเปนทีมงาน
เดียวกัน ชวยการทํางาน ซ่ึงเดิมกลุมวางแผนและกลุมประกันคุณภาพจะมีการทํางานตางคนตางทํา   

นอกจากนี้ผูอํานวยการศูนยฯ ยังไดมีการสรางความยั่งยืนดวยการขับเคลื่อนองคกร
ไปตามวิสัยทัศนที่ไดปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องตามแผนยุทธศาสตร และมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมและแผนงานท่ีตอบสนองตอความยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ 

 
1.1 ข. การส่ือสารและผลการดําเนินการขององคการ 

1.1 ข.(1) การส่ือสาร 
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีวิธีดําเนินการที่หลากหลาย

ในการสื่อสารและการสรางความผูกพันกับผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
โดยคํานึงถึงความตองการหรือประโยชนอันจะเกิดกับศูนยฯ และยึดหลักปฏิบัติดวยความโปรงใส
และชัดเจน เนนดานการสื่อสารกับผูปฏิบัติงานของศูนยฯ ในแนวปฏิบัติดังนี้  
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ตารางท่ี 1.1 วิธีการส่ือสารและการสรางความผูกพันกับผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการ และผูมีสวนได 
สวนเสีย 

 

ผูรับบริการ วิธีกําหนดผลการดําเนินการ การส่ือสารผลการดําเนินงาน 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

1. คํานึงถึงความตองการของนักศึกษา 
   โดยการนําผลการประเมินการสอน 
   ของอาจารยโดยนักศึกษาผลการ 
   ประชุมรวมระหวางอาจารยท่ีปรึกษา 
   กับนักศึกษาผลการประชุมรวม 
   ระหวางผูบริหารกับนักศึกษา  
   มาประกอบการกําหนดวิธีการ 
   ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 
2. นําขอมูลการประเมินคุณภาพ 
   การสอนอาจารยโดยนักศึกษามาใช 
3. ใชขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาจาก 
   อาจารยท่ีปรึกษา 

- หนังสือราชการ 
- การศึกษาความตองการจําเปนของ 
  นักศึกษาทุกระดับการศึกษา 
- การประเมินคุณภาพการสอนของ 
  อาจารยโดยนักศึกษา 
- เว็บไซตของศูนยฯ 
- การประชุมรวมกัน 
- โครงการ/กิจกรรมสาํหรับนักศึกษา 
- ระบบ e-office 
- e-mail 

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวนท้ัง
องคกรภาครัฐ
และอกชน 

คํานึงถึงความตองการของผูรับบริการ 
อ่ืนๆ โดยการสรุปปญหา/ความตองการ
จากการประชุมวิชาการ การอบรม/
สัมมนา มาประกอบการกําหนดวิธีการ
ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

- เอกสาร/หนังสือราชการ 
- การประชุม/สัมมนา 
- การสื่อสารผานสื่ออิเลคทรอนิกส 
  ตางๆ ของศูนย 
- การประชาสัมพันธ 
- การเชิญเขารวมกิจกรรม 
- โทรศัพท/โทรสาร 

 
เพ่ือใหการสื่อสารของบุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพ รวมท้ังผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียท่ีสําคัญไดทราบผลการดําเนินการของศูนยฯ จึงดําเนินการดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.2 การส่ือสารกับบุคลากรของศูนยฯ ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีกําหนดผลการดําเนินการ การส่ือสารผลการดําเนินงาน 

บุคลากรของศูนยฯ คํานึงถึงความตองการของบุคลการทุก
ระดับโดยนําผลจากการประชุมบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน ผลจาก
การประเมินบุคลากร ผลจากการ
ประชุมกลุมยอย (Focus Group) และ
ผลจากการพูดคุยอยางไมเปนทางการ
ของผูบริหารกับบุคลากรทุกระดับมา
ประกอบการกําหนดวิธีการดําเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม  
1. นําขอมูลจากการประชุมบุคลากร 
   ประจําเดือนมาปรับปรุงและพัฒนา  
   การปฏิบัติงานของศูนย 
2. การจัดสัมมนาประจําปของบุคลากร 
   เพ่ือสะทอนผลการปฏิบัติงานขอ 
   เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการ 
   ปฏิบัติงานของบุคลากร และนําขอมูล 
   ดังกลาวมาใชประกอบการตัดสินใจ 
3. การมีตูรับฟงความคิดเห็น 
4. การมีเว็บไซต (สายตรงผูบริหาร)  
   และระบบ e-office เพ่ือเสนอความ 
   คิดเห็น/ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน 
   ตอศูนยฯ 
5. การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ 
   ระหวางองคกร 

- แนวปฏิบัติงานของบุคลากร 
- เอกสาร/หนังสือราชการ 
- การประชุมบุคลากรทุกเดือน 
- การมอบหมายความรับผิดชอบ 
- การสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  โดยเฉพาะ e-Office 
- e-mail 
- การประชาสัมพันธ 
- การประชุม/สัมมนา 
- การประชุมกลุมยอย (Focus  
  Group)  
- การพูดคุยอยางไมเปนทางการ 
  ของผูบริหาร 
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ตารางท่ี 1.2 (ตอ) 
 

ผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีกําหนดผลการดําเนินการ การส่ือสารผลการดําเนินงาน 

ศิษยเกา คํานึงถึงความตองการของศิษยเกา 
โดยนําผลจากการประชุมรวมกับศิษยเกา 
และจากขอมูลปอนกลับโดยตรงจาก
ศิษยเกา มาประกอบการกําหนดวิธีการ 
ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
 

- การประชาสัมพันธ 
- ชมรมศิษยเกา 
- การสื่อสารผานสื่ออิเลคทรอนิกส 
  โดยเฉพาะเว็บไซตของศูนยฯ 
- การเชิญมาประชุม 
- e-mail 

นักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ไดคํานึงถึงความตองการของนักเรียน
โดยการนําผลจากการไปแนะแนวการ 
ศึกษาตามโรงเรียนตางๆ และจากขอมูล
ปอนกลับโดยตรงของโรงเรียนและนักเรียน
มาประกอบการกําหนดวิธีการดําเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

- การประชาสัมพันธเชิงรุก 
- การสื่อสารผานสื่ออิเลคทรอนิกส 
  โดยเฉพาะเว็บไซตของศูนยฯ 
- เอกสาร/หนังสือทางราชการ 
  เว็บไซตของศูนยฯ 
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

นายจางผูประกอบการ  
ผูใชบัณฑิต 

ไดคํานึงถึงความตองการของนายจาง
ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต โดยนําผล
จากการประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต จากผลการนิเทศนักศึกษา
ฝกงานของอาจารยนิเทศ จากผลการ 
ศึกษาดูงานของบุคลากรและนักศึกษา 
รวมท้ังขอมูลปอนกลับโดยตรงจากผูใช
บัณฑิตมาประกอบการกําหนดวิธีการ
ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม  

- การประชาสัมพันธ 
- การประชุม/สัมมนา 
- การสื่อสารผานสื่ออิเลคทรอนิกส 
  โดยเฉพาะเว็บไซตของศูนยฯ 
- การเชิญมาประชุม 
- โทรศัพท/โทรสาร 
- การพูดคุยอยางไมเปนทางการ 
  ของผูบริหารกับผูประกอบการ 

ผูปกครอง ไดคํานึงถึงความตองการของผูปกครอง 
โดยการนําผลจากการประชุมผูปกครอง 
การเยี่ยมผูปกครองของนักศึกษาท่ีตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษโดยฝายกิจการ
นักศึกษาจากขอมูลปอนกลับโดยตรง
จากผูปกครองผานฝายกิจการนักศึกษา
หรือการปอนกลับโดยตรงกับผูอํานวยการ
ศูนยฯ มาประกอบการกําหนดการ
ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม 

- การประชุมรวมกับผูปกครอง 
  นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ทุกป  
  (ภาคตนทุกปการศึกษา) 
- การสื่อสารผานสื่ออิเลคทรอนิกส 
  โดยเฉพาะเว็บไซตของศูนยฯ 
- e-mail 
- เอกสาร/หนังสือทางราชการ 
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ตารางท่ี 1.2 (ตอ) 
 

ผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีกําหนดผลการดําเนินการ การส่ือสารผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดสุิต 

คํานึงถึงความตองการของมหาวิทยาลัย 
โดยการนําแผนดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
จากเอกสาร/หนังสือทางราชการของ
มหาวิทยาลัย จากการประชุมรวมกันกับ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานตางๆ มาพิจารณา
ประกอบการกําหนดการดําเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
นอกจากนี้ ผูอํานวยการศูนยฯ ยังไดเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารกับหนวยงาน 

โดยผูบริหารประชุมรวมกับหัวหนาหนวยงานอยางเปนทางการกอนการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยฯ 
เพ่ือใหไดรับทราบปญหา อุปสรรคและแกไขรวมกัน นอกจากนี้ ผูอํานวยการศูนยฯ ไดสนทนาเปน
รายบุคคลเพ่ือรับทราบปญหาและใหความชวยเหลือ เชน ความปลอดภัยในทรัพยสิน ไดเพ่ิมแสงสวาง
หลังอาคาร ติดตั้งกลองวงจรปดและมี เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เปนตน 
เพ่ือสรางความสัมพันธ ความผูกพัน และการสื่อสารท่ีดี 

 
1.1 ข.(2) การมุงเนนปฏิบัติ 
ดานการดําเนินการเพ่ือปกปองผลประโยชนของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

และผูมีสวนไดสวนเสีย ศูนยฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานผานคณะกรรมการประเมิน มีการ
ดําเนินการเพ่ือตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน มีการประเมินโดยหนวยงานภายนอก โดยมี
เจาหนาท่ีรับผิดชอบประสานงานดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพ มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่ไดจากการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายชัดเจน เชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ เปนตน 

เพ่ือใหการดําเนินการศูนยฯ สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคและวิสัยทัศน
ของศูนยฯ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธของศูนยฯ มีการจัดประชุมประเมินผลการ
ดําเนินการเปนไตรมาตรและรายงานสรุปใหผูบริหารทราบ และมีการมีการทบทวนผลการดําเนินงาน 
ของศูนยฯ ทุก 6 และ 12 เดือน โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

- รวบรวม/วิเคราะหจากขอมูลจริงของศูนยฯ 
- รวบรวม/วิเคราะหจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
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- รวบรวม/วิเคราะหจากผลการประเมิน/ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูใช
บัณฑิต จากการประชุมบุคลากรรวมกับผูบริหาร และจากการประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ  

- รวบรวบจากผลการประเมินภายในโดยมหาวิทยาลัย 
จากนั้นผูอํานวยการศูนยฯ นําผลการประเมินและผลการทบทวนการดําเนินงานท่ีได 

มาประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนโดยการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
และคาเปาหมายท่ีกําหนดไวตามแผน หากตัวชี้วัดใดมีผลการดําเนินงานไมเปนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ศูนยฯ จะนําผลท่ีต่ํากวาเปานี้ไปประกอบการทบทวนปรับปรุงแผนในปตอๆ ไป เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค   

ในการนําผลการประเมินและผลการทบทวนมาใชในการตอบสนองความตองการ
ที่เปลี่ยนแปลง ผูอํานวยการศูนยฯ นําผลการประเมินและผลการทบทวนการดําเนินงานมาประกอบ 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีการคาดการณการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน เชน  

- การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยผูบริหารจะกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยการ
กําหนดโครงการ/กิจกรรม และสนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

- การเปลี่ยนแปลงดานความตองการของตลาดแรงงานท่ีมีผลตอหลักสูตรท่ีสอดคลอง
กับความตองการ ผูบริหารจะกําหนดทิศทางการบริหารหลักสูตร โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดานตัวชี้วัดท่ีสําคัญผูบริหารศูนยฯ ทบทวนเปนประจํา 
โดยมีผลการทบทวนท่ีผานมามีดังนี้  
 

ตารางท่ี 1.3 ตัวช้ีวัดและผลการทบทวนท่ีผานมา 
 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ผลการทบทวนท่ีผานมา 
ดานคุณภาพบัณฑิต 
1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 
    และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผลการทบทวนในป 2557 พบวา ศูนยฯ มีการ
จัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ใหเปนบัณฑิตพึงประสงค    

2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 
   ตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดทําการเปดหลักสูตร
ในป 2552 เปนปแรก และภายในป 2557 จะมี
นักศึกษาทํางานตรงสาขา 

3. รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตน 
   เปนไปตามเกณฑ 

ภายในป 2557 บัณฑิตท่ีจบภายในปนี้คาดวาจะ
ไดรับเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ 

4. ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ 
   และผูใชบัณฑิต 

ผลการทบทวนในป 2557 ศูนยฯ จะตองมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองและมีความเหมาะสม
กับความตองการของภาครัฐและเอกชน และมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาให
เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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ตารางท่ี 1.3 (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ผลการทบทวนท่ีผานมา 
ดานคุณภาพบัณฑิต (ตอ) 
5. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษา 
    ไมเกิน 3 ป ท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง 
    ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
    หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
    กับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับ 
    นานาชาติในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

ผลการทบทวนในป 2557 ศูนยฯ มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และจะมี
สมาคมศิษยเกาภายในป 2557 นี้ โดยนักศึกษา
รุนรหัส 52  

ดานงานวิจัยและพัฒนา 
1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ 
   เผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ 
   และระดับนานาชาต/ิจํานวนอาจารยประจํา 

ผลการทบทวนในป 2557 พบวา งานดานวิจัย 
ของศูนยฯ ยังอยูในระดับท่ีตองไดรับการสงเสริม
อยางเรงดวนเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
1. จัดตั้งคณะกรรมการวิจัย  
2. จัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง  
3. การสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดของศูนยฯ 
   เพ่ือสงเสริมใหคณาจารย/บุคลากรไดทําวิจัย 
   เพ่ือเปนการสรางนักวิจัยหนาใหม อันจะนําไป 
   สูการปรับปรุงงานในหนาท่ี 
4. การประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
   และเอกชนอ่ืน 
 

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
   ภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 
3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
   จากภายนอกมหาวิทยาลยัตอจํานวนอาจารยประจํา 
4. รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย 
   หรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย 
   ตอจํานวนอาจารยประจาํ 
5. รอยละของอาจารยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน 
    สรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตอ 
   จํานวนอาจารยประจํา 
6. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับ 
   การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ 
    อนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ป  
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ตารางท่ี 1.3 (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ผลการทบทวนท่ีผานมา 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
1. รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
   และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ และ 
   พัฒนา/และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  
   ชุมชนตอจํานวนอาจารยประจาํ 

ผลการทบทวนในป  2557 พบวา ศูนยฯ มี
โครงการบริการวิชาการ โดยอาจารยไปเปน
วิทยากรใหแกหนวยงานอ่ืน หรือจัดกรรมการ
วิชาการใหแกหนวยงานตางๆ ศูนยมีแนวทางใน
การพัฒนาการบริการวิชาการดังนี้ 
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
    โดยมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง 
2. การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดศูนยฯ เพ่ือ 
    สนับสนุนการนําเสนอผลงานของบุคลากร 
   ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 
3. การประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ/ 
   เอกชน 
 
 

2. รอยละของอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
    ภายนอกเปนผูทรงคุณวุฒิกรรมการวิชาการ 
   และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติตออาจารย 
   ประจาํ 
3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ 
   วชิาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
   และการวิจัย 
4. คาใชจายและมูลคาของศูนยในการบริการ 
   วิชาการเพ่ือสังคมตออาจารยประจํา 
5. ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ 
   ใหบริการวิชาการตามพันธกิจของศูนย 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและ 
    เสริมสรางเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ 
    จํานวนนักศึกษา 

ผลการทบทวนในป 2557 พบวา ศูนยฯ มีกิจกรรม
และมีนโยบายสนับสนุนนักศึกษาในเรื่องการ
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมมาโดยตลอด ซ่ึงมี
กิจกรรมดังตอไปนี ้
1. กิจกรรมสงเสริมนักศึกษาดานการอนุรักษศิลปะ 
   และวัฒนธรรม 
2. การประสานความรวมมือในการจัดทํากิจกรรม 
   กับหนวยงานภายนอก 
3. จัดกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางาน 
   รวมกัน 
4. มีโครงการท่ีสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
   เพ่ิมมากข้ึน 

2. รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ  
    พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ 
   วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
3. ประสิทธิผลในการอนุรักษพัฒนาและสราง 
   เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 1.3 (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ผลการทบทวนท่ีผานมา 
ดานการประกันคุณภาพ  
1. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
   ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   อยางตอเนื่อง 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ   
2. มีการทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายใน 
    โดยมหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
    อยางตอเนื่อง 2. ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน 

3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม 
   ข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
   ภาครัฐ 
ดานการพัฒนาศูนยฯ และบุคลากร 
1. สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําศูนยและ 
   ผูบริหารมีวสิัยทัศนท่ีขับเคลื่อนพันธกิจสามารถ 
   สะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสู 
   เปาหมายของการบริหารจัดการท่ีดมีีการบริหาร 
    แบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส 
   และตรวจสอบได  

1. มีการปรับแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติ 
   การประจําป (โครงการ/กิจกรรม-งบประมาณ) 
2. มีการปรับโครงสรางหนวยงานภายในศูนยฯ  
3. การปรับภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
   ใหเหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคล 
   เพ่ือเปนการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
   และคุณภาพของผลงาน 
4. การปรับโครงสรางการบรหิารงานศูนยโดยมุงเนน 
    การปฏิบัติเปนกลุมงาน/ทีมงาน และรวมรับผิดชอบ 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรวมกัน พรอมใหการ 
   สนับสนุนเครื่องมือ IT ท่ีทันสมัยและจําเปนตอ 
   การปฏิบัติงาน 
5. การสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
   และเอกชนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
6. การสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยาง 
    ท่ัวถึงทุกป 
7. การปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหเหมาะสมและ 
   ทันสมัย  
8. การเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช  
   ทรัพยากร 
9. มีการกําหนดมาตรการการใชทรัพยากรใหเกิด 
   ประโยชนอยางสูงสุด 

2. มีการพัฒนาศูนยสูองคการเรียนรู โดยอาศัย 
   ผลการประเมินจากภายในและภายนอก 
3. มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับ 
   ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
4. การใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 
5. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี ้
    และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
6. ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 
    การเรียนการสอน และการวิจัย 
7. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ/ 
    ฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยและศูนยฯ/ 
    หนวยงาน 
8. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรู 
   เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย/ 
   ศูนยฯ/หนวยงาน 
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ตารางท่ี 1.3 (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ผลการทบทวนท่ีผานมา 
ดานการพัฒนาศูนยฯ และบุคลากร (ตอ) 
9. รอยละของอาจารยประจําท่ีนาํเสนอผลงานทาง 
    วชิาการและการประชุมวิชาการตออาจารยประจํา 

10. การเปดชองทางการติดตอประสานงานโดย 
     ผูรับบริการและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียใหมีความ 
     หลากหลายเพ่ิมข้ึน 
11. จัดทําระบบ e-Office 

10. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ัง 
     ในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
11. รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนไปศึกษา  
     ตอท้ังในและตางประเทศตออาจารยประจํา 
12. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ี 
     ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ 
     ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
1. รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตร 
    ท้ังหมด 

1. การปรับแผนการรับนักศึกษาในแตละป 
2. การปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนด 
3. การประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกใหแกกลุม 
   เปาหมายมากข้ึน 
4. การสงเสริมใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
   เพ่ิมข้ึน 
5. การสงเสริมใหมีรายวิชาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนย 
   กลางเพ่ิมข้ึน 
6. การจัดกลไกสนับสนุนดานการเรียนการสอน 
   เพ่ิมข้ึน 
7. การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของศูนยฯ 
   สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  
8. การจัดหาอาจารยเพ่ิม (อัตราจาง) 
9. ดําเนินกลไกของการสงเสริม 
10. ปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจของ 
     นักศึกษาโดยใหครอบคลุมมากข้ึน 

2. จํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารยประจํา 
3. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
   หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
4. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
   วิชาการ 
5. กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ 
   ประสบการณจรงิ 
6. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ 
   การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
7. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการ 
   พัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 
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จากขอมูลดังกลาวผูอํานวยการศูนยฯ ไดนําผลการทบทวนไปปรับปรุงและนําไปสู
การปฏิบัติของบุคลากรผานการประเมินผลการดําเนนิงานปละ 2 ครั้ง (6 และ 12 เดือน) คือ ผลการประเมิน
ภายในโดยมหาวิทยาลัยท่ีมาประเมินการปฏิบัติราชการประจําปของศูนย และคาเปาหมายของตัวชี้วัด
ท่ีไดจากการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา โดยนําขอมูลท้ัง 2 นี้มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของปตอไป แตการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของขอมูลท่ีไดยังไมชัดเจน ซ่ึงในปตอไป
ศูนยฯ จะตองดําเนินการนําผลท่ีไดมาพิจารณาการจัดลําดับความสําคัญอยางเปนระบบ ดังนี้   

- มีการประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานในปตอไป โดยพิจารณากําหนดสัดสวน
เปน % การดําเนินงานตามพันธกิจ  

- นําคาเปาหมายตามตัวชี้วัดในคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปของปท่ีผานมานํามา
พิจารณา โดยจําแนกกลุมตัวชี้วัดตามใหสอดคลองตามพันธกิจ  

- กําหนดคณะทํางานทบทวนผลการปฏิบัติงาน และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
- ประชุมเพ่ือนําผลการทบทวนมาวิเคราะหใหทราบถึงจุดออนจุดแข็งของการดําเนินงาน

ในรอบปท่ีผานมา และคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของศูนยฯ 
- มีการประชุมพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจําเปนและเรงดวนเพ่ือบรรจุในแผน 

ปฏิบัติราชการประจําปของศูนยฯ และกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวตัถุประสงค 
- มีการประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจงผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาและแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 
 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 
1.2 ก. ระบบธรรมาภิบาลขององคกร 

1.2 ก.(1) ระบบธรรมาภิบาล 
การนําระบบธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

เพ่ือสงเสริมเรื่องความรับผิดชอบ ดานการเงิน การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผูอํานวยการศูนยฯ มีการแตงตั้งคณะทํางานเปนผูควบคุมดูแลการบริหารงบประมาณของศูนยฯ เพ่ือให
การบริหารงบประมาณโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามแผน นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังมีการตรวจสอบ
การบริหารงบประมาณ โดยหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีการนําเอาเทคโนโลยี IT มาใชใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบวางแผนและงบประมาณ (เปนการควบคุมการใชงบประมาณผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากจะลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการเงินแลวยังชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
บริหารงบประมาณ) มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของศูนยฯ เปนผูรับผิดชอบ) มีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอผูอํานวยการศูนยฯ ทุกเดือน 

ดานความโปรงใสในการดําเนินการ ผูอํานวยการศูนยฯ บริหารงานเนนความโปรงใส
และการมีสวนรวม มีการประชุมระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกเดือนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวน 
รวมท้ังรวมกันตัดสินใจในบางประเด็นท่ีมีความเสี่ยงตอความโปรงใส มีคณะกรรมการดําเนินการสรางเสริม
ความเขมแข็งในการดําเนินการ ประกอบดวยผูบริหาร เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน และเจาหนาท่ี
การเงินและพัสดุของศูนยฯ ทําหนาท่ีจัดทําแผนกลยุทธในการสรางเสริมความเขมแข็ง 
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ตารางท่ี 1.4 การทบทวนผลการดําเนินงานตามระบบธรรมาภิบาล 
 

ความสําคัญ การดําเนินการท่ีดีตามระบบธรรมาภิบาล 

1. ความรับผิดชอบในการ 
   ปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 

1.1 การมอบหมายงานและความรับผิดชอบและตวัชี้วัด 
1.2 กําหนดสายการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบของแตละฝาย 
1.3 มีประเมินผลการปฏิบัติงานประจําเดือน/รายไตรมาส/ประจาํป   
1.4 กําหนดใหมีคณะกรรมการตางๆ ท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแล 
    การทํางาน  
1.5 การกํากับติดตามผลการดําเนนิงานผานการรายงานจากแตละ 
     ฝายงาน 
1.6 กําหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลใหผูบริหารถือปฏิบัติ 

2. ความรบัผดิชอบดานการเงิน  
   ความโปรงใสในการดําเนินงาน 
   เพ่ือการปองกันและปราบปราม 
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.1 การปฏิบัติงานตามระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีควบคุมดานการเงิน 
2.2 มีระบบการกํากับ ตรวจสอบงาน กอนนําเสนอผูบริหาร 
2.3 การรายงานขอมูลทางการเงินอยางสมํ่าเสมอทุกไตรมาส และ 
     สามารถรายงานใหแกผูอํานวยการไดอยางอัตโนมัติ 
2.4 มีคณะกรรมการพิจารณากองทุน 
2.5 มีระบบการควบคุมภายในและการปองกันความเสี่ยง 
2.6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและหนวยงานตรวจสอบภายนอก 
     เพ่ือตรวจสอบดานการเงิน 

3. การปกปองผลประโยชนของ 
   ผูมีสวนไดสวนเสียและประเทศ 

3.1 การมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2 การดําเนินการตามนโยบายใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ และ 
     ใหผลผลิตมีคุณภาพ 
3.3 มีระบบความโปรงใสของการตรวจสอบขอมูลขาวสารท่ีมีสวน 
     เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีการเปดเผยขอมูลใหผูมีสวนได 
     สวนเสียไดรับทราบเพ่ือความโปรงใสได เชน การรายงานผล 
     การดําเนินงานประจําปงบประมาณผานเว็บไซตของศูนยฯ 
     เปนตน 
3.4 การกําหนดท่ีมาในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ 
     และกําหนดหนาท่ีใหชัดเจน 
3.5 กําหนดบทลงโทษสําหรับผูระเมิดมาตรฐานธรรมาภิบาล 
     และจริยธรรม 
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1.2 ก.(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล ดังนี้ 
1. เกณฑการประเมินท่ีสัมพันธกับงาน  
2. ความคาดหวังจากการปฏิบัติงาน  
3. ความเปนมาตรฐาน  
4. ผูประเมินท่ีมีคุณภาพ  
5. การติดตอสื่อสารท่ีเปดเผย  
6. พนักงานไดทราบถึงผลท่ีไดรับ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance appraisal form) เปนเอกสาร

ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก  

1. แบบ ป.มสด.-1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2. แบบ ป.มสด.-2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจะแบงออกตามสาย ไดแก สายบริหาร สายวิชาการ 

และสายสนับสนุน เพ่ือกําหนดหัวขอการประเมินใหเหมาะสมกับระดับตําแหนงงานและลักษณะงาน  
เพราะการกําหนดหัวขอประเมินจะตองใหสอดคลองกับสิ่งท่ีจะบงบอกผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ในตําแหนงตางๆ อยางถูกตองเหมาะสม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญตอการปรับเงินเดือน
อันสงผลทางออมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร  เปนเครือ่งชี้วัดความสัมพันธระหวางความรู 
ความสามารถของคนกับความคาดหวังของหนวยงานซ่ึงในอดีตการประเมินยังไมเปนระบบไมมีกฎเกณฑ 
ตอมาจึงมีระบบท่ีเนนการประเมินคุณลักษณะประจําตัวและผลงาน จนกระท่ังการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนการประเมินผลสําเร็จของงานท่ีกําหนดเปาหมายรวมกัน รวมท้ังพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป ผลท่ีไดจากการประเมินนอกจากจะนําไปใชในการพิจารณาข้ันเงินเดือนแลว 
ยังอาจมีผลถึงการไมข้ึนเงินเดือนและการเลิกจางได  

 
1.2 ข. พฤติกรรมท่ีถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 

1.2 ข.(1) การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และ
การไดรับการรับรองตามมาตรฐาน  

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหเปน ไปตามเปนไปตามกฎหมายและจริยธรรมผานเอกสารแนวปฏิบัติงาน
ของบุคลากร การประชุมซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ โดยมีการสงเสริมดังนี้ 

1. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
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2. กําหนดใหงานบริการ (บริการนักศึกษา - บริการอาจารย - การเงิน) จะตองจัดทํา
ข้ันตอนการใหบริการเพ่ือความยุติธรรมในการใหบริการไมมีการเลือกปฏิบัติ 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรรวมกิจกรรมท่ีสงเสริมจริยธรรม และความดีตางๆ 
เชน การอบรมดานจริยธรรม คุณธรรมท่ีมหาวิทยาลัย/หนวยงานอ่ืนจัด การทําบุญ การบริจาค ฯลฯ 

 
1.2 ข.(2) พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ไดกําหนดมาตรฐานดานธรรมาภิบาลเพื่อให

ผูอํานวยการศูนยฯ บุคลากร และนักศึกษาไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด มีการกําหนดมาตรการในการ
ลงโทษผูกระทําฝาฝน มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหคณะดําเนินการอยางมีจริยธรรม และตามขอบังคับ
ดานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากรและนักศึกษา  
เชน การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา การใหบุคลากรเขารับการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ การกําหนดใหนักศึกษาควรทํากิจกรรมใหอยูในกฎและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและควรมีความซ่ือสัตยและเคารพสิทธิ์ของผูอ่ืนอุทิศเวลาและความพยายามใหกับสวนรวม 

2. การกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการแกสังคมท่ี
เปนประโยชน โปรงใส และเปนธรรมตอสังคม ซ่ือสัตย ยุติธรรม ไมเห็นแกตัว  

3. การรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติตนตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
มีการยกยองบุคลากรท่ีปฏิบัติตนตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พรอมท้ังเปนแบบอยางท่ีดี
สําหรับนักศึกษาในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมดวย 

4. การบริหารจัดการองคกรโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใสตรวจสอบได 
โดยมีการเผยแพรผลการดําเนินงานตอสาธารณะชนผานหลากหลายชองทาง เชน เว็บไซต จดหมายขาว 
เปนตน แตคงไวซ่ึงความลับ ความปลอดภัยของขอมูลท่ีตนเองรับผิดชอบ 

 
1.2 ค. ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ  

1.2 ค.(1-2) ความผาสุกของสังคม การสนับสนุนชุมชน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการคํานึงถึงประโยชนและความผาสุกของสังคม 

การสนับสนุนชุมชนถูกกําหนดข้ึนเปนกลยุทธท่ีตอบสนองความทาทายดานสังคมและชุมชน โดยชุมชน
ท่ีสําคัญถูกกําหนดข้ึนตามเง่ือนไขดังนี้ 

1. กําหนดขนาดพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรและอยูไมไกลจากศูนยฯ ในรัศมี 200 กิโลเมตร 
เชน โรงเรียน/สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและจังหวัด หนวยงาน
ราชการอ่ืนๆ 

2. เปนชุมชนท่ีไดรับผลกระทบดานการจัดการเรียนการสอนอันเกิดจากภารกิจของศูนยฯ 
3. ลดขอรองเรียนและรักษาระดับความสัมพันธกับชุมชนใกลเคียง 
4. เปนแหลงบริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูของสังคมและชุมชน 
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และในกรณีท่ีการบริการและการปฏิบัติงานของศูนยฯ มีผลกระทบในทางลบตอสังคม 
ผูอํานวยการศูนยฯ จะเรงดําเนินการแกไขดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งโดยเรงดวน เชน 

1. มีการประชุมหารือรวมกันกับผูเก่ียวของทุกฝาย  
2. มีหนวยกิจการนักศึกษาซ่ึงเปนศูนยกลางการรับเรื่องรองทุกขในสวนของนักศึกษา

และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีสวนเก่ียวของกับนักศึกษาชวยแกไขปญหาในเบื้องตนและหากจําเปน 
ตองไดรับการแกไขจากผูบริหารระดับสูง เจาหนาท่ีกิจการนักศึกษาจะเปนผูประสานใหผูเก่ียวของทุกฝาย
ไดพบหารือกันเพ่ือหาทางแกไขตอไป 

3. กรณีมีการใช Web board ของศูนยมีขอความท่ีทําใหเกิดผลลบจะมีเจาหนาท่ีดูแล
เขาไปดําเนินการลบขอความดังกลาวทันที 

4. ศูนยจะนําผลการดําเนินงานท่ีสงผลกระทบในทางลบมาพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไปเพ่ือไมใหเกิดปญหาดังกลาวอีก 

กระบวนการ เปาประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมายของศูนยฯ เก่ียวกับการจัดการ
ผลกระทบในทางลบท่ีเกิดข้ึน ผูบริหารไดกําหนดเปาประสงคหลักของการจัดการกับผลกระทบในทางลบ
โดยมีแนวคิดเชิงปองกัน มีการดําเนินการเพ่ือปองกันความเสี่ยง และการสงเสริมการปฏิบัติอยางมี
จริยธรรมของบคุลากร และนักศึกษา ตามแนวคิดนี้  

1. ผูอํานวยการศูนยฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง   
2. สงเสริมการใหความรู การอบรม และการถายทอดแนวคิดดานจริยธรรมไปสู

พฤติกรรมของบุคลากรและนักศึกษาอยางตอเนื่อง เชน การประชุมรวมกัน การพูดคุยอยางไมเปน
ทางการ นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษา จัดกิจกรรมทางศาสนา เชน ทําบุญตักบาตร จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ดานคุณธรรม/จริยธรรม เชน บริจาคโลหิต คายอาสาพัฒนาฯลฯ 

3. ผูบริหารกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด คือ อัตราการเกิดผลกระทบทางลบเทากับ
ศูนยฯ เชน การไมใช Web broad ไปในทางท่ีสรางความเสียหายใหแกหนวยงานและองคกร  

ดานการสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน พันธกิจท่ีสําคัญของศูนยฯ
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต คือ การบริการวิชาการแกชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
และเพ่ือใหการบริการวิชาการบรรลุวัตถุประสงค จึงไดกําหนดผูรับผิดชอบพันธกิจดานนี้ โดยการ
แตงตั้งคณะทํางานมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการตางๆ และมีเจาหนาท่ีทําหนาท่ีประสานงานท่ัวไป นอกจากนี้ ยังไดบรรจุกิจกรรม/โครงการ
การบริการวิชาการเขาไวในแผนปฏิบัติราชการดวย และเพ่ือความม่ันใจวาผลของการใหบริการ
วิชาการจะบรรลุผล จึงกําหนดใหทุกกิจกรรม/โครงการตองมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ  

สาํหรับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของผูนําและบุคลากร ผูอํานวยการศูนยฯ 
มีสวนรวมคือ การกําหนดนโยบายการบริการวิชาการและใหบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ การสงเสริม/
อนุมัติโครงการ/งบประมาณ เพ่ือจัดทํากิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของศูนย ฯ การสงเสริมบุคลากรให
ไปเปนวิทยากรอบรมความรูใหแกหนวยงานองคกรภาครัฐและเอกชนท่ีเชิญมา  เชน การจัดทําแผนกลยุทธ
ในการพัฒนาศูนยเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครนายก การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครนายก เปนตน 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)  27 
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