
หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ  
 
2.1 การจัดทําแผนกลยุทธ  

2.1 ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 
2.1 ก.(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ปจจุบันดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ีแบงสวนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัย 
ไดปรับปรุงโครงสรางโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยใหจัดต้ังหนวยงานเพ่ือใหเกิดความคลองตัว
ในการบริหารงานศูนยฯ มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหมีหนวยงานหลักเพ่ิมเติมข้ึนเพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทําใหศูนยฯ ตองกําหนดแผนกลยุทธในการ
ดําเนินงานซ่ึงประกอบดวยผูอํานวยการศูนยฯ ผูชวยผูอํานวยการศูนยฯ ฝายการสอน ไดแก อาจารย
ประจําศูนย และฝายสนับสนุนนอกเหนือจากโครงสรางเดิมตามกฎกระทรวงในการแบงสวนราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
ตารางท่ี 2.1 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) 

 
กิจกรรม ดําเนินการ/ผูรับผิดชอบ ชวงเวลาดําเนินการ 

การเตรียมการวางแผน 
1. ตั้งคณะทํางาน 
2. การทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
   โดยรวบรวมฐานขอมูลท่ีเก่ียวของและ 
   จัดทําราง SWOT Analysis 
3. ประชุมบุคลากรเพ่ือกําหนด 
    วิสัยทัศน 

- ผูบริหารและบุคลากรท่ี 
  ผูเก่ียวของ 
 

กรกฎาคม – ตุลาคม 2557 
 

การมีสวนรวม 
1. ประชุมบุคลากรพิจารณาวิสัยทัศน   
    จัดทํา SWOT Analysis และ Strategy  
     Map รวมกันเพ่ือกําหนด เปาประสงค  
    และผลการดําเนินงานท่ีคาดหวังรวมกัน 

- ผูบริหารและบุคลากรท่ี 
  ผูเก่ียวของ 
 

กรกฎาคม – ตุลาคม 2557 
 

การถายทอด 
1. จัดทําแผนกลยุทธ โดยกําหนดผู  
   รับผิดชอบกลยุทธหลักและโครงการ 
   และมอบหมายใหผูเก่ียวของทุกระดับ 
   ไปดําเนินการตามแผน 

- ผูบริหารและบุคลากรท่ี 
  ผูเก่ียวของ 
 

กรกฎาคม – ตุลาคม 2557 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
 

กิจกรรม ดําเนินการ/ผูรับผิดชอบ ชวงเวลาดําเนินการ 
การปรับปรุงแผน 
1. ตั้งคณะทํางาน  
2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  
    โดยมีการทบทวนผลการดําเนินงาน 
    ในรอบปท่ีผานมาและการดําเนินงาน 
    ตามแผน 4 ป เพ่ือกําหนดกิจกรรม  
     (Task) ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือให 
    แผน 4 ป บรรลุตามเปาประสงค 
3. ประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือปรับปรุง 
    แผนป 2557-2560 และกําหนด 
    ทิศทางการดําเนินงาน ชวงป  
    2557-2560 

- ผูบริหารและบุคลากรท่ี 
  ผูเก่ียวของ 
 

 

 
ศูนยฯ มีนโยบายใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และกําหนดกรอบ

ของเวลาใหทุกหนวยงานดําเนนิการ คือ 4 ป (2557 - 2560) โดยตองจัดทําใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย ศูนยฯ โดยการนําของผูอํานวยการไดเริ่มดําเนินการจัดทําแผนระดับคณะตั้งแต
เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2557 โดยมีผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเปนคณะทํางาน  

การทบทวน/ปรับปรุงแผน 4 ป : ผูบริหารกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
1 ป ในทุกๆ ป เพ่ือใหแผน 4 ป สามารถบรรลุผลตามท่ีคาดหวังได โดยการจัดทําแผน 1 ป นั้นจะเปน
การทบทวนและปรับปรงุแผน 4 ปอยางตอเนื่องทุกป 

การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ศูนยฯ ไดดําเนินการไปบางแลว โดยมี
การประชุมบุคลากรเพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของศูนยฯ เม่ือวันท่ี 23 - 24 พฤศจิกายน 2557 
ประกอบดวย ผูบริหารและคณะกรรมการยุทธศาสตรของศูนยฯ และบคุลากร  

 
2.1 ก.(2) นวัตกรรม  
ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก มีการสรางสิ่งแวดลอมท่ีเก้ือหนุนตอนวัตกรรม

ดังตอไปนี้ 
1. ศูนยฯ  มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอรใหนักศึกษาไดใช โดยนักศึกษาแตละคน

มีคอมพิวเตอรชนิดพกพาใชหนึ่งคนตอหนึ่งเครื่อง และมีบริการคอมพิวเตอรเปนสวนกลางไวสําหรับ
การจดัการเรียนการสอน และการสืบคนขอมูล 

2. เครื่องคอมพิวเตอรชวยสอนเปนโปรแกรมการเรียนการสอนโดยใชเครื ่อง
คอมพิวเตอรบันทึกเนื้อหาวิชาท่ีมีอักษร ขอความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวท่ีทําใหเด็กเห็นสภาพเสมือนจริง
เหมาะสมกับการศึกษารายบุคคล 
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3. มีบทเรียนท่ีนําเสนอผานเครือขายคอมพิวเตอร เชื่อมโยงเปนเครือขายท่ีสามารถ
เรียนไดทุกท่ีทุกเวลา 

4. มีกระบวนประเมินผลลงมือปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษาและอาจารย มีการเรียนรู
แบบลงมือกระทํา และการริเริ่มประสบการณสําคัญ 

5. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาดานหองเรียนท่ีมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

6. มีระบบทะเบียนออนไลนมีหองพยาบาลเพ่ือบริการดานอนามัยเบื้องตนแกนักศึกษา
มีหองกิจกรรมนักศึกษา 

 
การประเมินผล 
คณะทํางาน 
บันทึกประจําวัน 
วางแผนกิจวัตรประจําวัน 
การประเมินพัฒนาเด็ก 

ปฏิสัมพันธระหวางผูใหญและเด็ก 
กลยุทธปฏิสัมพันธ 
การกระตุนสงเสริม 

การแกปญหา 

วางแผนลงมือปฏิบัติทบทวน 
กิจกรรมกลุมยอย 
กิจกรรมกลุมใหญ 
กิจวัตรประจําวัน 

พ้ืนท่ี 
สื่อ 

การเก็บ 
การจัดสิ่งแวดลอม 

 
แผนภาพท่ี 2.1 กรอบประสบการณและการสรางกิจกรรม 

 
ศูนยฯ ไดมีการระบุโอกาสเชิงกลยุทธรวมท้ังตัดสินใจในความกลาเสี่ยงดวยปญญาคือ 

มีอาจารยผูสอนท่ีเนนการเรียนรูโดยเนนท่ีตัวเด็กเปนศูนยกลางประกอบกับในรายวิชามีข้ันตอนการพัฒนา
ทางจิตและสังคม ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญา นอกจากทฤษฎีท่ีกลาวมานี้อาจารยผูสอนยังตอง
กําหนดกรอบประสบการณและการสรางกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับวัยตามความสามารถในการเรียนรู
ของรายบุคคลและรายกลุม ใหเด็กมีความเขาใจในการรูวิธีประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงและใช
ระบบสะทอนขอมูลจากการสอนการสังเกตุบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กเพ่ือวางแผนการสอนใน
ครั้งตอไป ศูนยฯ ไดกําหนดอัตลักษณของศูนยดานปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และโฮมเบเกอรี่  

 
2.1 ก.(3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใชกรอบของวิสัยทัศน พันธกิจ 

และประเด็นการแขงขันพรอมท้ังไดพิจารณาถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและเง่ือนไข
ในการดําเนินงานของศูนยซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดดวยการเริ่มตนจากการทบทวนสิ่งดังตอไปนี้คือ 

 
 
 

การเรียนรูแบบลงมือ
กระทํา 

การริเริ่มประสบการณ
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1. การวางแผนกลยุทธ (Strategic planning)  
- การกําหนดหรือทบทวนวิสัยทัศนและภารกิจขององคกรเพ่ือกําหนดแนชัดวา

องคกรมีลักษณะเชนไร มีหนาท่ีบริการอะไรแกใครบางจากนั้นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
เพ่ือหาโอกาสและภัยคุกคามโดยพิจารณาจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลาด ลูกคา 
คูแขง  

- การวิเคราะหสถานการณการณภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดออน อาทิ เชน 
ความสามารถดานการผลิต การเงิน กฎระเบียบ การจัดการ และทรัพยากรบุคคล  

- การกําหนดวัตถุประสงคขององคกรในระยะของแผนกลยุทธ 
- การวิเคราะหและเลือกกําหนดกลยุทธและแนวทางพัฒนาองคกร 

2. การนํากลยุทธไปสูปฏิบัติ (Strategic implementation)   
- กําหนดเปาหมายการดําเนินงานนาองคกร  
- การวางแผนการปฏิบัติการท่ีระบุกิจกรรมตางๆท่ีจะตองดําเนินการ 
- การปรับปรุงพัฒนาองคกร เชน ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล 

3. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ (Strategic control and evaluation) 
- การติดตาม ตรวจสอบ ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
- การติดตามสถานการณและเง่ือนไขตางๆ ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจตองมี

การปรับแผนกลยุทธ 
 

2.1 ก.(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของสถาบัน   
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใหความสําคัญในการวางแผน ปจจัยสําคัญที่ใช

ในการวางแผน คือ ผลการทบทวนเปนตัวปอนปจจัยนําเขาตั้งตนของการจัดทําแผนประจําป 
และการกํากับติดตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีผูบริหาร (อธิการบดี) ติดตามสงผลใหแผนปฏิบัติการของศูนยฯ 
ในแตละปมีโครงการใหมๆ เกิดข้ึน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีโครงการ จํานวน 4 โครงการ ไดแก 

1. โครงการจากทฤษฎีปฐมวัยสูหัวใจการจัดการเรียนรูของครูมืออาชีพ 
2. โครงการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
3. โครงการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินวัฒนธรรมไทย  

วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการความรวมมือกับทองถ่ินเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
จากการติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการ ตาม กพร. และตัวชี้วัดท่ีผูบริหารติดตาม

และรายงานทุกรอบ 1 เดือน ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ และคณะกรรมการประจําศูนยฯ 
รายงานผลปฏิบัติการตอบุคลากรราย 6 เดือน 12 เดือน เปนชองทางใหมีการปรับเปลี่ยนแผนตอบสนอง
ตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ศูนยฯ ใชผลการประเมินตนเองตามกรอบ PMQA รวมกับผล
สะทอนกลับของผูประเมินภายนอกเปนตัวสะทอนบงชี้วา สมรรถนะหลักขององคกร จุดแข็งขององคกร 
หรือบุคลากรมีปจจัยสําคัญท่ีใชในการวางแผน แหลงขอมูลและชองทางใหมีการปรับเปลี่ยนแผน
ไดตามสถานการณหรือสัญญาณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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ตารางท่ี 2.2 ระบบงานและสมรรถนะหลักของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

ปจจัยสําคัญท่ีใช
ในการวางแผน 

แหลงขอมูล วิธีการวิเคราะห การนํามาใชใน
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

วิสัยทัศน   การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
การวางแผนกลยุทธ 

- อธิการบดี 
- ผูอํานวยการ 
  ศูนยฯ 

จุดเนนสถาบัน  การประเมิน
ตนเอง SAR 

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
การวางแผนกลยุทธ 

ผูอํานวยการ
ศูนยฯ 

จุดแข็งและจุดออน - ภายนอกศูนยฯ 
- ภายในศูนยฯ 

การทํา SWOT การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
การวางแผนกลยุทธ 
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
การควบคุมและประเมินผล 

ฝายแผนและ
งานประกัน
คุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน - กพร. 
- สกอ. 
- สมศ. 

GAP/analysis 
เปา/ผล 

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
การวางแผนกลยุทธการ 
นํากลยุทธไปปฏิบัติการ
ควบคุมและประเมินผล 

ผูอํานวยการ
ศูนยฯ 

บุคลากร ฐานขอมูล
บุคลากร 

ผลงานตามภาระ
งาน 

การวางแผนกลยุทธ 
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
การควบคุมและ
ประเมินผล 

ผูอํานวยการ
ศูนย 

ความตองการ
ความคาดหวัง 
ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดเสีย 

 ผลประเมินความ
พึงพอใจนักศึกษา 
ผูใชบัณฑิต 
ผูปกครอง 

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
การวางแผนกลยุทธ 

- ประธาน 
  หลักสูตร 
- นักศึกษา 

ความเสี่ยง กพร. Risk Profile 
analysis 
 

การควบคุมและประเมิน 
ผลการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
การวางแผนกลยุทธการ 
วิเคราะหเชิงกลยุทธ 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 

สกอ. 
สมศ. 

หลักสูตรท่ีได
มาตรฐาน 

GAP/analysis 
เปา/ผล 

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
 

- ผูอํานวยการ 
  ศูนยฯ 
- ประธาน 
  หลักสูตร 
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2.1 ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  
2.1 ข.(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการจัดทําแผนกลยุทธ โดยเชื่อมโยงประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ออกมาเปนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของความเปนเลิศ 
2. การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมของ 

มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 
3. การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 
4. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโต

ท่ียั่งยืน 
เปาประสงค 
1. หลักสูตรตรงตามความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
2. ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ 
4. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ 
1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ 
4. สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 
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แผนภาพท่ี 2.2 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของ
ความเปนเลิศ 
 

เปาประสงค 1 
หลักสูตรตรงตามความ
ตองการและการจัดการเรียน
การสอนมีมาตรฐานทันสมัย 

 

กลยุทธ 1 
บัณ ฑิ ต มี คุณ ภ าพและ
คุณธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
การสานประโยชนและ
ความรวมมือในการพัฒนา
ความรูและนวัตกรรมของ 
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 
 

เปาประสงค 2 
ขยายโอกาสและสงเสริม
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

กลยุทธ 2 
ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศ
และพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 3 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร/วิชาชีพ 
 

กลยุทธท่ี 3 
สงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรตาม
ความเชี่ยวชาญ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ใหเทาทันการเปลีย่นแปลงเพ่ือ
ความอยูรอดและเตบิโตท่ี
ยั่งยืนการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 4 
มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธท่ี 3 
สงเสริมการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารจัดการ 
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2.1 ข.(2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ    
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีวิธีพิจาราณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของศูนยฯ 

ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.3 การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาตรท่ี 1 เปาประสงค 1 กลยุทธ 1 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยบน
พ้ืนฐานของความเปน
เลิศ 

หลักสูตรตรง
ตามความ
ตองการและ
การจัดการ
เรียนการสอนมี
มาตรฐาน
ทันสมัย 

บัณฑิตมี
คุณภาพและ
คุณธรรมตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

การประเมิน
คุณภาพ
หลักสูตรตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิไดระดับ
คะแนนตาม
เกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรมีมาตรฐาน
ตรงตามความ
ตองการของชุมชน
และทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาตรท่ี 2 เปาประสงค 2 กลยุทธ 2 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 

การสานประโยชน
และความรวมมือใน
การพัฒนาความ รู
และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอก
เพ่ือบริการวิชาการ 

ขยายโอกาส
และสงเสริม
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
และผูมีสวนได
สวนเสีย 

ผูเขารับบริการ
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80 

ผูเขารับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียมี
ความพึงพอใจรอย
ละ 80 

ประเด็นยุทธศาตรท่ี 3 เปาประสงค 3 กลยุทธ 3 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 

การรักษาบุคลากรท่ี
เปนเลิศและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
เพ่ือยกระดับ คุณภาพ
และมาตรฐาน 
การศึกษา 

บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญใน
ศาสตร/วิชาชีพ 
 

สงเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร
ตามความ
เชี่ยวชาญ 
 

มีแผนพัฒนา
บุคลากร
ครอบคลุมทุก
ตําแหนง 

บุคลากรไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะความรู
ความสามารถ
เฉพาะตรงตาม
ตําแหนงงาน 

ประเด็นยุทธศาตรท่ี 4 เปาประสงค 4 กลยุทธ 4 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 

การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหเทา
ทันการเปลีย่นแปลง
เพ่ือความอยูรอดและ
เติบโตท่ียั่งยืน 
การศึกษา 

มีระบบบริหาร
จัดการท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

สงเสริมการใช
เทคโนโลยีเพ่ือ
การบริหาร
จัดการ 

บุคลากรท่ี
เก่ียวของมีสวน
รวมในการ
บริหารจัดการ 
รอยละ 90 

บุคลากรท่ีเก่ียวของ
มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ 
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2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  
2.2 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติ   

2.2 ก.(1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ผูอํานวยการศูนยฯ และบุคลากรไดรวมกัน

กําหนดวิสัยทัศน และจัดทําประเด็นความเชื่อมโยงกลยุทธท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดเรียบรอยแลว 
หนวยงานคณะกรรมการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการศูนยฯ คือ อาจารยและบุคลากร 
จะพิจารณาจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเสนอตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาความสอดคลองกับกลยุทธ
ของศูนยฯ แลวจัดลําดับความสําคัญ มีการมอบหมายและมีคําสั ่งแตงตั ้งคณะทํางานรวบรวม
รายละเอียดโครงการ ซึ่งผานการวิเคราะหแลวเห็นวาสอดคลองกับกลยุทธ จากนั้นจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการประจําป แลวจัดสงใหกองนโยบายและแผนวิเคราะหเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
โดยศูนยฯ ไดรับอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ใหกับศูนยฯ นครนายกท้ังสิ้น 387,100 บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยบาท
ถวน) ประกอบดวย เงินงบประมาณแผนดิน 329,700 บาท (สามแสนสองหมื่นเกาพันเจ็ดรอย
บาทถวน) เงินบริหารกายเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 57,400 บาท (หาหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 
ซ่ึงไดนําไปจัดสรรสําหรับดําเนินงาน/โครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยจําแนกประเด็น
ยุทธศาสตรดังนี้ 

โครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  
มีโครงการ จํานวน 2 โครงการ รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น 111,900 บาท 

ประกอบดวย 
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา (Internship) งบประมาณ 

76,900 บาท 
2.  โครงการกาวแรกสู มสด. งบประมาณ 35,000 บาท 
โครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   
มีโครงการ จํานวน 2 โครงการ รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น 78,200 บาท ประกอบดวย 
1. โครงการบรหิารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ประจําป 2557 งบประมาณ 

57,400 บาท 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงเพ่ือการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยใน

สาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญในระดับชาติหรือนานาชาติ (โครงการจัดงานนําเสนอผลงานวิจัย สาขา
การศึกษาปฐมวัยระดับชาติ ป 2560) งบประมาณ 20,800 บาท 
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โครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  
มีโครงการ จํานวน 2 โครงการ รวมจํานวนเงินท้ังสิน  52,000 บาท ประกอบดวย 
1. โครงการการประกันคุณภาพทางการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ 

ดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และเขียนรายงานผลการดําเนินงานแบบมีสวนรวม ประจําป 2557 
งบประมาณ 27,000 บาท 

2. โครงการการประกันคุณภาพทางการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และ
จัดทําเอกสารเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจําป 2557 งบประมาณ 25,000 บาท 

โครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
มีโครงการ จํานวน 2 โครงการ รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น 145,000 บาท ประกอบดวย 
1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนมทองถ่ินโดยภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัด 

นครนายกแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 90,000 บาท 
2. โครงการนวัตกรรมเสริมสรางของเลนพ้ืนบานและของเลนไทยโบราณจากภูมิปญญา 

ทองถ่ินตามวิถีความพอเพียง งบประมาณ 55,000 บาท 
 
2.2 ก.(2) การนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก เม่ือมีแผนปฏิบัติการแลว ก็จะนําแผนท่ีดําเนินการ

ตางๆ จนผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลวสูการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดการนํา
แผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 2.3 การนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 

ศูนยนครนายกจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจาํปงบประมาณ 

กองนโยบายและแผนวิเคราะหแผนปฏิบตัิ

ราชการของศูนยฯ 

มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิราชการของ

หนวยงาน 

จัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย 

ศูนยนครนายกจัดทํา
รายงานผลดําเนินงานตาม

แผนรายไตรมาส 

ศูนยนครนายกจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง SAR 

มหาวิทยาลัยจัดทํารายงาน

การประเมินผลตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

ใหขอเสนอแนะดาน
งบประมาณโดยคณะ 

อนุกรรมการดานการเงิน 
ทรัพยสินและงบประมาณ 

ประเมินคุณภาพภายในโดย
คณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน 

ติดตามผลงานของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะ 

กรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงาน 

ติดตามการใชจาย
งบประมาณโดย

คณะกรรมการเรงรัด
ติดตามการใชจายเงิน

 

ติดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการหนวยงานโดย

คณะกรรมการการพิจารณาการ
ประเมินผลปฏิบัติการราชการ 

ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธโดยคณะ

กรรมการบรหิารกลยุทธ 
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ศูนยฯ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ โดยมีคณะทํางานทบทวน
ผลการปฏิบ ัติในปท่ีผานมาและและนําเสนอทิศทางการดําเนินงานในปถัดโดยการจัดทําเปน
แผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีมีการกําหนดกิจกรรม ผูรับผิดชอบกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการใหเหมาะสมกับสภาวการณ  เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินการตามแผนจะบรรลุวัตถุประสงค 
มหาวิทยาลัยจึงใหผูอํานวยการศูนยฯ จัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป โดยกําหนดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายที่จะดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ตัวชี้วัดที่กําหนดตอมหาวิทยาลัยทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับในระดับผูปฏิบัติมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการรายงานผลการบริหาร
งบประมาณเสนอผูบริหารทุกเดือน 
 

2.2 ก.(3) การจัดสรรทรัพยากร 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก โดยผูอํานวยการศูนยฯ มีการประเมินและจัดสรร
ทรัพยากรของศูนยฯ เปนระยะเพื่อใหการดําเนินงานของศูนยฯ เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการจัดสรรดานตางๆ ดังนี้ 

1. การจัดสรรอัตรากําลัง : การวิเคราะหอัตรากําลังปจจุบันเพื่อกําหนดภาระงาน
ใหเหมาะสม และมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดสําหรับจางบุคลากรเพ่ิมตามภาระงานเพ่ือไมให
กระทบกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

2. การจัดสรรงบประมาณ : มีการวิเคราะหงบประมาณตามโครงการท่ีดําเนินการ
ในปท่ีผานมา และวิเคราะหประมาณการรายรับของศูนยฯ ในอนาคตเพ่ือกําหนดกิจกรรม/โครงการ
ท่ีจะดําเนินการพรอมจัดสรรงบประมาณ และเนื่องจากเปนงบประมาณท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนั้น เพ่ือให
เกิดความม่ันใจวาศูนยฯ สามารถดําเนินการไดตามแผน จึงกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการ 30% สํารองไวสําหรับกรณีรายรับไดไมตามเปาหรือมีเหตุจําเปนตองใชเงิน 

3. การจัดสรรสําหรับครุภัณฑ/อุปกรณ IT : ศูนยฯ มีการจัดทําแผนครุภัณฑ /IT 
และทบทวนแผนครุภัณฑทุกป และบรรจุแผนการจัดหาครุภัณฑไวเปนโครงการที่จะดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปนั้นๆ  
 

2.2 ก.(4) แผนดานบุคลากร  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีแผนหลักดานทรัพยากรบุคคลแตการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลของศูนยฯ ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ 1 ป ของศูนยฯ  คือ การจัดสรร
งบประมาณสําหรับเปนทุนศึกษาตอของอาจารย และจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากร
ดานวิชาการ ดานทักษะการปฏิบัติงาน ดานภาษา และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
กิจกรรมสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมของบุคลากร จดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรสายวิชาการในการศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ สําหรับ
ขบวนสรางสมรรถนะของบุคลากรนั้น ศูนยฯ ไดจัดโครงการอบรมความรูดานตางๆ ใหแกบุคลากร
อยางตอเนื่องนอกเหนือจากสงไปอบรม/ประชุม/สัมมนา ท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอก และเพ่ือใหแนใจวา 
การพัฒนาบคุลากรบรรลุผล ศูนยฯ มีการประเมินบุคลากรทุก 6 และ 12 เดือน   
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2.2 ก.(5) ตัววัดผลการดําเนินการ 
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีใชติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการนั้นจะใชตัวชี้วัดหลัก

ตามท่ีกําหนดไวแลวในหมวดการนําองคกร ขอ (5) โดยตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานคือ  
1. ตัวชี้วัดเก่ียวกับบัณฑิต เชน การไดงานทําของบัณฑิต ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ศิษยเกาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานตางๆ    
2. ตัวชี้วัดเก่ียวกับคุณภาพนักศึกษา เชน ผลงานนักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติ

และนานาชาติ  
3. ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากร 
4. ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ เชน 

ตนทุนการผลิตท่ีลดลง การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินท่ีมีคุณภาพ 
5. ตัวชี้วัดทุกตัวที่กําหนดไวในแผน มีการถายทอดลงมาใหบุคลากรทุกระดับทราบ

ดวยขบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการของศูนยฯ 
ตามท่ีกลาวมาแลว ผูปฏิบัติงานของศูนยฯ ตางไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก 6 เดือน ทําใหสามารถตรวจสอบ
ความสอดคลองและการสงผลตอความสําเร็จใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

ผลจากการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําปของศูนยฯ ทําใหมี
ทิศทางและเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน มีแผนงานรองรับทําใหนโยบายถูกนํามาปฏิบัติไดจริง และมี
การติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องทําใหเกิดผลลัพธ
และการดําเนินงานของศูนยฯ มุงไปในทิศทางท่ีกําหนดไว 
 

2.2 ก.(6) การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ  
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการปรับเปลี่ยนในการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โดยเกณฑการพิจารณาปรับเปลี่ยนรายละเอียดแผนปฏิบัติการข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของผูอํานวยการศูนยฯ โดยมีกระบวนการดังนี้    

1. ผูรับผิดชอบโครงการ พิจารณาจากรายละเอียดการปรับเปลี่ยนแลวมีการปรึกษา
ประชุมรวมกันถึงเหตุผลในการปรับเปลี่ยนกรณีเล็กนอยท่ีไมสงผลกระทบตอภาพรวมของการดําเนินงาน 
แลวสามารถทําการแกไขได 

2. หากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ ควรมีการเรียกประชุมผูรับผิดชอบ 
และทําการขออนุมัติปรับแผน 
 

2.2 ข. การคาดการณผลการดําเนินการ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และการควบคุม

ภายใน เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามกรอบเวลา ผลการดําเนินงานตามแผนที่ตั้งไว โดยมี
การประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเปนระยะ มีการทบทวนผลการดําเนินงานของแต
ละโครงการตามแผนงานที่กําหนดไว โดยการประชุมปรึกษาหารือภายใน นอกจากนี้ศูนยฯ ยังไดมี
การนําผลการประเมินกับท่ีคาดการณไวนําไปใชในการวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 

รายงานผลการดาํเนินงาน ประจําปการศกึษา 2557 ตามเกณฑคณุภาพการศกึษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลศิ (EdPEx) 40 
 


