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หมวด 3 : การมุงเนนลกูคา 
 

 
3.1 เสียงของลูกคา  

3.1 ก. การรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.1 ก.(1) การรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก แบงได 2 กลุม คือ 

ภายในศูนยฯ และภายนอกศูนยฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 3.1 ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
โดยศูนยฯ  ใหความสําคัญกับการรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง 2 กลุม 

โดยมีชองทางและวิธีการรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียหลายชองทาง ดังนี้  

ผูมีสวนไดสวนเสยี 

ภายในศูนยฯ นครนายก ภายนอกศูนยฯ นครนายก 

นักศึกษา  

บุคลากร 

ผูท่ีจะมาเปนนักศึกษา 
(ลูกคาในอนาคตค) 

ศิษยเกา 

นายจาง 

ผูปกครอง 

สถานศึกษาท่ีนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพ 
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ตารางท่ี 3.1 ชองทางและวิธีการรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ชองทางรองเรียน 

ผูท่ีกําลังจะมาเปนนักศึกษา 
(กลุมลูกคาในอนาคต)  

- Website ศูนยฯ นครนายก 
- การสมัครเปนนักศึกษา  
- หลักสตูรท่ีนาสนใจ  
- การปฐมนิเทศนักศึกษา  
- การเยี่ยมผูปกครอง/นักศึกษา  
- ระบบการใหคําปรึกษา/อาจารยท่ีปรึกษา 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
- สิ่งอํานวยความสะดวก  
- การประเมินความพึงพอใจ/ 
  การสํารวจความตองการ  
- การประเมินการเรียนการสอน 
  ของอาจารย  

- โทรศัพท  
- โทรสาร  
- Face book   
- กลองรับฟงความคิดเห็น 

- Website ศูนยฯ 
  นครนายก 
- เว็บบอรด (Web board) 

 นักศึกษา - ระบบการใหคําปรึกษา/อาจารยท่ีปรึกษา 
- การประเมินความพึงพอใจ  
- การประเมินการเรียนการสอน 
  ของอาจารย  

ศิษยเกา - ชมรมศิษยเกา  
- กิจกรรมคืนสูเหยา  
- อินเตอรเน็ตและเว็บเพจ  

นายจาง - กระบวนการใหขอมลูปอนกลับ ดาน  
  คุณภาพบณัฑิต (ความพึงพอใจของบัณฑิต) 
- การนิเทศนักศึกษาท่ีฝกประสบการณ 
  วิชาชีพ 
- สถิติภาวะการไดงานทําของบัณฑิต 

ผูปกครอง - การปฐมนิเทศนักศึกษา  
- การประชุมผูปกครอง  
- การประเมินความพึงพอใจ  

สถานศึกษาท่ีนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

(โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) 

- การประชุมระดมความคิดเห็น  
- การประชุมวิชาการ  
- การประเมินความพึงพอใจ 
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ศูนยฯ มีกระบวนการรับฟงผู เรียนและผู มีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 
1. รวมกันกําหนดวิธีการในการรับฟงผู เรียนและผู มีสวนไดสวนเสีย 
2. จัดการและแกไขปญหาขอรองเรียน 
3, วัดความพึงพอใจการจัดการขอรองเรียน 
4. นําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชน 
5. ประเมินผลและปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 3.2 กระบวนการรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
ขอมูลท่ีไดท้ังหมดจะถูกนํามารวบรวม ประมวลผล วิเคราะหผล และนําเขาสูวาระ

การประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการ
ประชุมคณาจารยและเจาหนาท่ีของศูนยฯ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการใหบริการอยางตอเนื่อง 

 
3.1 ก.(2) การรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีวิธีการรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย

ในอนาคตเพ่ือใหไดขอมูลท่ีสามารถนํามากําหนดและคาดการณความตองการในอนาคต โดยใชวิธีการ
ท่ีหลากหลายในแตละกลุม ดังนี้   

1. กลุมผูเรียน ศูนยฯ มีวิธีการรับฟงผูเรียนเพื่อใหไดขอมูลตรงตามความตองการ
ของผูเรียน (วิธีการรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รายละเอียดดังตารางที่ 3.1) โดยผูเรียน
มีความตองการ คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก การไดศึกษาในหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานไดรับ
ความรูในวิชาชีพ ไดฝกประสบการณดานตางๆ รูจักการดํารงชีวิตในสังคม สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด ไดรับใบประกอบวิชาชีพ และทราบแนวทางตลาดแรงงานเพื่อประกอบอาชีพ

ประเมินผลและปรับปรุง 

กําหนดวิธีการในการรับฟงผูเรียน 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

จัดการและแกไขปญหา 
ขอรองเรียน 

นําขอมูลไปใชประโยชน วัดความพึงพอใจ 
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ในอนาคต ซึ่งขอมูลที่ไดจากผูเรียนทําใหศูนยฯ มีการคาดการณความตองการของผูเรียนและได
ดําเนินการเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการตอบสนองตอความตองการของผูเรียน เชน การปรับปรุงหลักสูตร
ใหตรงกับความตองการของผูเรียนและมีคุณภาพ การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมความรูใหกับ
ผูเรียน การใหผูเรียนไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงาน องคกร หรือสถานประกอบการจริง 
การจัดตั้งชมรมศิษยเกาเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับรูประสบการณตรง
จากศิษยเกา การจัดโครงการหรือกิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดง
ความรูความสามารถ การจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศท่ีแนะแนวทางการทํางานและความตองการของ
ตลาดแรงงานเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต เปนตน ซ่ึงจากการท่ีศูนยฯ ไดดําเนินการดังกลาวทําให
เชื่อม่ันไดวาเม่ือผูเรียนสําเร็จการศึกษาไปแลวผูเรียนจะเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคเปนท่ีตองการของตลาด
และสามารถแขงขันกับบัณฑิตในสถานศึกษาอ่ืนๆ ได   

2. กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ศูนยฯ มีวิธีการรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหไดขอมูล
ตรงตามความตองการของผู มีสวนไดสวนเสีย (วิธีการรับฟงผู เรียนและผู มีสวนไดสวนเสีย 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.1) โดยผูสวนไดสวนเสียมีความตองการ เชน มีการจัดการศึกษาท่ีได
มาตรฐาน มีหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงและประเมินอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
ในการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค มีการสื่อสารขอมูลระหวางศูนยฯ กับผูมีสวนไดสวนเสีย 
เปนแหลงศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกร บุตรหลานสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด ไดรับขอมูลขาวสารจากศูนยฯ อยางตอเนื่อง เปนตน ซ่ึงศูนยฯ ไดนําความตองการดังกลาว
มาคาดการณเพ่ือการจัดการศึกษาใหตรงตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การจัดโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอันจะนํามา
ซ่ึงความสัมพันธอันดีระหวางศูนยฯ กับผูมีสวนไดสวนเสีย     

นอกจากนี้ศูนยฯ ยังมีการใชสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
เก่ียวกับหลักสูตร และบริการการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงดานตางๆ ดังนี้     

1. การปรับปรุงดานการตลาด ศูนยฯ มีการสํารวจความตองการและความคาดหวัง
ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลที่ไดจะถูกนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
มีจํานวนผูเรียนเพ่ิมมากข้ึน และบริการท่ีสงเสริมการเรียนรู ซ่ึงถือเปนโอกาสในการสรางนวัตกรรมอีก
ทางหนึ่ง   

2. การปรับปรุงดานการเสริมสรางวัฒนธรรม ศูนยฯ มีการจัดโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีวัฒนธรรมอันดีงาม มีบุคลิกภาพท่ีดี มีกิริยามารยาทท่ีสุภาพ 
นอบนอม และเคารพผูอาวุโส ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นเสนอแนะอยางเหมาะสม เพ่ือใหมี
คุณลักษณะท่ีเหมาะสําหรับการประกอบวิชาชีพครู    

3. ดานการกําหนดโอกาสในการสรางนวัตกรรม ศูนยฯ ใหความสําคัญกับการสราง
นวัตกรรม โดยมีการลงนามความรวมมือและสรางเครือขายดานการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือสรางโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางนวัตกรรมทางการศึกษารวมกัน  
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3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.1 ข.(1) ความพึงพอใจและความผูกพัน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีทําใหไดสารสนเทศท่ีสามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือนําผลไปใชในการ
ปรับปรุงเพ่ือตอบสนองตอความคาดหวังของท้ังสองกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. กลุมผูเรียน ศูนยฯ มีการใหนักศึกษาทําการประเมินความพึงพอใจตอการสอน
ของอาจารย ประเมินความพึงพอใจตอการรับบริการของศูนยฯ การเปดโอกาสใหนักศึกษา
แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา  

2. กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ศูนยฯ มีการใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันท่ีมีตอศูนยฯ สําหรับผูปกครองมีการจัดกิจกรรมพบผูปกครองเพ่ือเปดโอกาสให
ผูปกครองแสดงความคิดเห็น ความตองการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยฯ 
ในการติดตอประสานงานและการแจงขอมูลเก่ียวกับผูเรียน ผลการเรียน การใหขอเสนอแนะในการ
พัฒนาศูนยฯ การบอกตอและการกลาวถึงในทางท่ีดีถือเปนการประเมินความผูกพันของผูปกครอง 
การจัดตั้งชมรมศิษยเกา ซ่ึงทําใหสามารถประเมินความผูกพันท่ีมีตอศูนยฯ ได นายจางหรือผูใช
บัณฑิตมีการประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิต จํานวนสถิติการรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณ 
และจํานวนบัณฑิตมีงานทํา แสดงใหเห็นถึงการประเมินความผูกพัน และการประเมินความพึงพอใจ
ตอหลักสูตรที่ศูนยฯ เปดการเรียนการสอน เมื่อผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียทําการประเมิน
ความพึงพอใจตอศูนยฯ ในรูปแบบตางๆ ศูนยฯ มีวิธีการในการนาํแนวทางการเรียนรูจากผูเรียน 
และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพัน รวมถึงการใชขอมูลท่ีเก่ียวของ
มาใชประโยชนโดยทําการวิจัย การสํารวจ การเก็บรวบรวมขอมูลอยางสมํ่าเสมอ และนําขอมูลท่ีได
เสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพ่ือดําเนินการกําหนดเปนนโยบายการดําเนินงานของศูนยฯ 
และผูอํานวยการศูนยฯ นําไปถายทอดใหบุคลากรทราบในการประชุมบุคลากรประจําเดือนเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร ซ่ึงสงผลใหศูนยฯ มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานไดทันตอความตองการ
และทิศทางท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและนโยบายการศึกษาของประเทศ นํามาซ่ึงความพึงพอใจ
และความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

3.1 ข.(2) ความพึงพอใจเม่ือเทียบกับคูแขง 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีวิธีการรวบรวมและใชสารสนเทศเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเปรียบเทียบกับคูแขงท่ีเปดการศึกษาระดับเดียวกัน
ของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ซ่ึงใหบริการในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน โดยการรวบรวมจากแหลงสารสนเทศ
ท่ีหลากหลาย ไดแก สื่อสิ่งพิมพ เว็บไซต การศึกษาดูงาน การรวบรวมขอมูลจากรายงานประจําป 
รายงานการประเมินตนเอง การรวบรวมนโยบาย แนวทางและขอเสนอแนะการจัดการศึกษาของศูนยฯ 
เปนตน และนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของศูนยในเกณฑเดียวกัน นําขอมูลท่ีได
จากการเปรียบเทียบมาใชในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของศูนยฯ เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานสรางความพึงพอใจใหกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย   
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3.1 ข.(3) ความไมพึงพอใจ  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีวิธีการประเมินความไมพึงพอใจของผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจไปพรอมๆ กัน 
และรวบรวมจากขอรองเรียน กรณีความไมพึงพอใจเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือเกิดจาก
หนวยงานอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับศูนยฯ จะตองมีการชี้แจงใหผูรองเรียนรับทราบและเขาใจอยางรวดเร็ว 
หรือประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ วิธีการรับฟงและการเปดชองทางรับขอรองเรียนจากผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสียเปรียบเสมือนเปนกระบวนการในการประเมินความไมพึงพอใจดวยอีกทางหนึ่ง 
เนื่องจากผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียไดสะทอนความไมพึงพอใจไดตามความตองการและตาม
ความคิดเห็นของตนเอง ซ่ึงผลการจากประเมินหรือจากขอรองเรียนจะถูกนํามารวบรวม ประมวลผล 
วิเคราะหผล และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ใหบริการของศูนยฯ และผูอํานวยการศูนยฯ นําไปถายทอดสูการปฏิบัติท่ัวท้ังองคกรตอไป   

 
3.2 ความผูกพันของลูกคา 

3.2 ก.หลักสูตรและบริการ รวมท้ังการสนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.2 ก.(1) หลักสูตรและบริการ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปนสถาบันอุดมศึกษาจึงมีภารกิจหลักท่ีจะตอง

ปฏิบัติ 4 ประการ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจหลักท้ัง 4 ประการ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา 
ประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยศูนยฯ ไดดําเนินการตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. การเรียนการสอน ศูนยฯ ไดดําเนินการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดอยางตอเนื่อง ซ่ึงหลักสูตรท่ีศูนยฯเปดสอน ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนยฯ ไดดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูในวิชาการและวิชาชีพ สามารถสนับสนุนและตอบสนองความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ในปจจุบัน ตลอดจนดึงดูดผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใหม เพ่ือขับเคลื่อนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะบัณฑิตตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

- มีคุณธรรม จริยธรรมนําทางในการดําเนินชีวิต มีจรรยาบรรณเปนหลักในการ
ปฏิบัติตน มีจิตวิญญาณความเปนครูปฐมวัยมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบตอวิชาการ วิชาชีพครู 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

- มีทักษะรอบดานสามารถจัดการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย สามารถใชภาษา
ในการสื่อสาร และทํางานรวมกับเด็ก ครอบครัว สถานศึกษา ชุนชน และสังคมไดอยางมีความสุข 

- มีความสามรถในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
เพ่ือพัฒนาองคความรู และแกปญหาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการคิด มีการ
พัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จอยูเสมอ 
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- มีความรอบรู เชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการ สามารถประยุกตความรูความเขาใจ
อันถองแทในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสรางความรูใหมไปใชในการปฏิบัติงาน 
มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตรดานการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งเพิ่มพูนความรู
และสมรรถนะของตนเองอยูเสมอ 

หลักสูตรฯ ยังไดมีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ดําเนินการเปดสอน คือ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจํา
สาขาวิชาจะดําเนินการวิจัยติดตามและประเมินผลหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมี
ความทันสมัย และมีมาตรฐาน ทันตอทิศทางและความตองการของผูเรียนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง 
ซ่ึงมีรายละเอียดของแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.2 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. แผนพัฒนาและปรับปรุง 
   หลักสูตรใหสอดคลองกับ 
   ความตองการของสังคม 
   และไดมาตรฐานตามท่ี 
   คุรุสภากําหนด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง 
   ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. ติดตามประเมินผลหลักสูตร 
   อยางสมํ่าเสมอ 
3. กําหนดรายวิชาในหมวดวิชาชีพ 
   ครูใหมีเนื้อหาครอบคลุมตาม 
   สาระการเรียนรูท่ีคุรุสภากําหนด 
4. ประเมินความพึงพอใจของผูใช 
   บัณฑิต 

1. เอกสารการปรับปรุง 
   หลักสูตร 
 
2. รายงานผลการดําเนินงาน 
    ของหลักสูตร 
3. เนื้อหารายวิชาในหมวด 
   วิชาชีพครูครบตามสาระ 
   การเรียนรูท่ีคุรุสภากําหนด 
4. รายงานผลความพึงพอใจ 
    ของผูใชบัณฑิต 

2. แผนการพัฒนาและปรับปรุง 
   บุคลากรดานการเรียน 
   การสอน และวิจัยใหมี 
   คุณภาพ รวมท้ังสามารถ 
   นําเทคโนโลยีเขามาใช 
   พัฒนาการเรียนการสอน 

1. สงเสริมอาจารยผูสอนใหเขารับ 
   การอบรมหรือศึกษาดูงานท่ี 
   เก่ียวของกับการพัฒนาดานการ  
   จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
   ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
2. จัดระบบการประเมินผลความ 
   พึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ 
   คุณภาพการเรียนการสอนและ 
   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3. สงเสริมใหอาจารยผูสอนนํา 
   เทคโนโลยีมาประยุกตใชใน 
   การจัดการเรียนการสอน 

1. จํานวนอาจารยผูสอนท่ี 
   ทําจัยเพ่ือพัฒนาการ 
   จัดการเรียนรู 
 
 
2. รายงานผลความพึงพอใจ 
   ของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพ 
   การเรียนการสอนและสิ่ง 
   สนับสนุนการเรียนรู 
3. จํานวยรายวชิาท่ีนําเทคโนโลยี 
    มาประยุกตใชในการจัดการ 
    เรียนการสอน 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
3. แผนพัฒนาคุณลักษณะ 
   ทางวิชาชีพครูใหแก 
   นักศึกษา 

1. สงเสริมนักศึกษาใหมีภาวะผูนํา 
   และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 
2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 
   จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพ 
 
3. สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม 
   กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
   ความเปนครู 
4. มีการประเมินและติดตามผลการ 
   พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู 

1. จํานวนรายวิชาท่ีมีกิจกรรมท่ี 
    สงเสริมนักศึกษาใหมีความเปน  
    ผูนําและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
2. จํานวนรายวิชาท่ีมีกิจกรรม 
    สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 
    จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
    วิชาชีพ   
3. มีรายวิชาท่ีพัฒนาคุณธรรม 
   จริยธรรมในวิชาชีพและทักษะ 
   ความเปนครูใหกับนักศึกษา 
4. รายงานผลการประเมิน 
   คุณลักษณะทางวิชาชีพครู 

 

นอกจากนี้ ศูนยฯ ไดจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2556 ดังนี้ 

1. โครงการจากทฤษฎีปฐมวัยสูหัวใจการจัดการเรียนรูของครูมืออาชีพ 
2. โครงการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
3. โครงการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินวัฒนธรรมไทย  

วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการความรวมมือกับทองถ่ินเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

2. การวิจัย ศูนยฯ ใหความสําคัญและตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการสงเสริม
และพัฒนาการวิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหมใหกับทองถ่ิน กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชน
และสังคม ขณะเดียวกันตองผลิตและพัฒนานักวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนใหเพียงพอตอการพัฒนาดานตางๆ 
ของประเทศดวย ดังนั้น ศูนยฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดพัฒนางานดานวิจัยอยางตอเนื่อง 
ท้ังระบบการบริหารจัดการงานวิจัย การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย สงเสริมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการทําวิจัย สรางทีมงานวิจัยในสวนของบุคลากรและนักศึกษา ศูนยฯ มีงานวิจัยท่ีไดรับทุน
สนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ มีการจัดตั้งศูนยวิจัย
และพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหบริการดานการทําวิจัย การวิเคราะหขอมูล และจัดฝกอบรมดานการทําวิจัย สถิติ 
และการวิเคราะหขอมูลใหกับสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ เอกชน นักศึกษา อาจารย และบุคคลท่ัวไป 
ตลอดจนมีหนังสือ เอกสาร ตําราเก่ียวกับงานวิจัยไวรองรับความตองการของผูมาใชบริการอยาง
เพียงพอ โดยมีโครงการเดนและงานวิจัยท่ีตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติท่ีผานมา ดังนี้ 
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โครงการและงานวิจัยเดน ประจําปการศึกษา 2556 ดังนี้ 
1. โครงการศึกษาวิเคราะหและประมวลผลเพ่ือการจัดสวัสดิการแลพัฒนาสังคม 

ประจําปงบประมาณ 2556 แหลงทุน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงมนุษย 

2. โครงการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ และลดข้ันตอนการสนับสนุนน้ําอุปโภค-
บริโภคแกประชาชนในชวงฤดูแลง, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจ
ในการขอรับบริการงานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหาร
สวนตําบลดงละคร 

3. โครงการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนผูประสบสาธารณภัย (ภัยแลง), 
ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานดานการ
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลศรีษะกระบือ 

4. โครงการปรับลดระยะเวลาข้ันตอนการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย ประจําป 
2556, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานดาน
การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลบางปลากด   

5. โครงการอํานวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความตองการการลดขั้นตอน
กระบวนการขอจัดตั้งสถานที่จัดจําหนายอาหารสถานที่สะสมอาหาร การจดทะเบียนพาณิชย, 
ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการการขอรับบริการงานสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ 

6. โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และลดข้ันตอนการรับจดทะเบียนพาณิชย
ประจําป 2556, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการ
งานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลทาชาง 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมครูผูจัดกระบวนการเรียนรูเพศศึกษา
รอบดานจังหวัดนครนายก, โครงการใหบริการหองออกกําลังกายขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครนายก, โครงการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม ป 2556 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครนายก แหลงทุน องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก 

8. ความพึงพอใจของผูใชบริการลดระยะเวลาและข้ันตอนการชวยเหลือผูประสบภัย, 
ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานดานการจัดการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง 

9. โครงการลดระยะเวลาและข้ันตอนการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยประจําป 
2556, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานดานการ 
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลพรหมณี 

10. ความพึงพอใจของผูใชบริการลดระยะเวลาและข้ันตอนการชวยเหลือผูประสบภยั
, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานดานการ
จัดการ ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลปากพลี 
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11. ความพึงพอใจในการขอรับบริการโครงการรับแจงเรื่องราวรองทุกข, 
ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานดานการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลศรีกะอาง 

12. ความพึงพอใจของผูใชบริการโครงการปรับลดข้ันตอนและระยะเวลาการบริการ
ประชาชนภารกิจเก่ียวกับการบริการน้ําอุปโภค-บริโภคแกประชาชนในตําบล,  ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานดานการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลปาขะ 

13. โครงการลดระยะเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพื่อประชาขนเรื่องการ
ลดข้ันตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, 
ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง 

14. โครงการลดระยะเวลาและขั้นตอนการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 
ประจําป 2556, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการ
งานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลเกาะโพธิ์ 

15. โครงการการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
และผูพิการ, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงาน
ดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย 

16. โครงการงานจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
(โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย), ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, 
ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน
องคการบริหารสวนตําบลศรีจุฬา 

17. โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดข้ันตอนการทํางานเพ่ือบริการ
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลบานใหญ ประจําป 2556, ความพึงพอใจของผูใชบริการงาน
การจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลบานใหญ 

18. โครงการการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
และผูพิการ, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงาน
ดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ   

19. ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานโครงการลดขั้นตอนการขออนุญาต
สรางอาคารเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บ
ภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน
องคการบริหารสวนตําบลอาษา   

20. ความพึงพอใจในการขอรับบริการโครงการลดขั้นตอนการรับน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการ
งานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์แทน 
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21. ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, 
ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานดานการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลสาริกา 

22. ความพึงพอใจในการขอรับบริการโครงการ อบต.สัญจร, ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงานดานการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลดอนยอ 

23. ความพึงพอใจในการขอรับบริการโครงการปรับลดระยะเวลาและข้ันตอน
การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจ
ในการขอรับบริการงานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหาร
สวนตําบลเกาะโพธิ์ 

24. ความพึงพอใจในการขอรับบริการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนจาก
ผูประสบภัยแลง, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการ
งานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลศรีนาวา   

25. ความพึงพอใจในการขอรับบริการโครงการบริการดานการเก็บขยะมูลฝอย, 
โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บ
ภาษี แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลบานพราว  

26. ความพึงพอใจในการขอรับบริการโครงการปรับลดระยะเวลาและข้ันตอน
การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจ
ในการขอรับบริการงานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหาร
สวนตําบลพิกุลออก 

27. ความพึงพอใจในโครงการการขอรับบริการงานสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, 
ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการบริการสนับสนุนน้ําอุปโภค
บริโภค ประจําป 2556, แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลวังกระโจม 

28. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทํางานการใหบริการประชาชน
ดานการจดทะเบียนพาณิชย, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการ
ขอรับบริการงานดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลบึงศาล   

29. ความพึงพอใจในการขอรับบริการดานการเก็บขยะมูลฝอยประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงาน
ดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลองครักษ   

30. ความพึงพอใจโครงการปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องราว
รองทุกข, ความพึงพอใจของผูใชบริการงานการจัดเก็บภาษี, ความพึงพอใจในการขอรับบริการงาน
ดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหลงทุน องคการบริหารสวนตําบลบานพริก 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนาดานการใหบริการประชาชน
และเพ่ือใชในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
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งานวิจัยท่ีตีพิมพในระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2556 ดังนี้ 
1. เรื่องการพัฒนามาตรวัดสมรรถนะสําหรับครูปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก: 

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ชัยยศ ชาวระนอง นําเสนอในการประชุมใหญโครงการ
สงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2 โดยความรวมมือของ 70 มหาวิทยาลัย  

2. เรื่องแบบจําลองกลยุทธการฝกอบรมออนไลนดวยบทบาทสมมุติดาน
ความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จิระ จิตสุภา วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม ปท่ี 12 
ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556 

3. เรื่องความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
จิระ จิตสุภา วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปท่ี 3 ฉบับท่ี 6 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 

4. เรื่องความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จิระ จิตสุภา นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติดานอีเลิรนนิง ประจําป 
พ.ศ. 2556 Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education 

5. เรื่องการเปรียบเทียบการเรียนรูอยางเปนระบบกับการเรียนรูแบบจินตวิศวกรรม
ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอรท่ีมีประสบการณตางกัน จิระ จิตสุภา วารสารวิจัย มสด. ปท่ี 10 
ฉบับท่ี 1 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2557 

6. เรื่องกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ จิระ จิตสุภา วาสารวิทยบริการ ปท่ี 25 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2557 

7. เรื่องโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความผูกพันตอองคการของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เอมิกา รัตนมาลา, ธารารัตน วรรณรัตน นําเสนอในการประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 6 "แคแสดวิชาการ' 57 : 
สงเสริมงานวิจัย สูการพัฒนาคน พัฒนางาน" 

งานวิจัยท่ีตีพิมพในระดับนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2556 ดังนี้ 
1. The Development Of Competency Measurement For The Early 

Childhood Teacher Of The Early Childhood Development Centers: Multilevel Confirmatory 
Factor Analysis, Dr. Chaiyot Chaoranong ; International Journal of Social Science 
Tomorrow in January, 2014 

3. การบริการวิชาการแกสังคม ศูนยฯ ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการบริการวิชาการ
แกสังคม มีการจัดทําแผนการใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือใหการดําเนินงานสามารถตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและสังคม เสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ ท้ังนี้ ศูนยฯ ไดดําเนินงานและพัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคมมาอยางตอเนื่อง 
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนและมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม 
มีการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยมีโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2556 ดังนี้ 
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1. โครงการอาสาแบงปนรอยยิ้มเพ่ือนอง โดยนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 
ชั้นปท่ี 1 ไดรวมซอมแซมปรับปรุงสนามเด็กเลนใหมีสภาพท่ีดีและสวยงาม ระหวางวันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 
2556 ณ โรงเรียนคลองยางนุสรณ ตําบลหวยโจด อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว  

2. โครงการนิทรรศการและการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก 
ประจําป 2556 โดยมีการจัดบูธจําลองหองเรียนของเด็กปฐมวัย ดวยผลงานการผลิตสื่อการสอนและจัดมุม
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พรอมท้ังมีการจัด
แสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารยศูนยฯ นครนายก ระหวางวันที่ 3 -5 กรกฎาคม 2556 
ณ โรงแรมโซเฟย อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   

3. โครงการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการองคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดนครนายก กลุมเปาหมาย อบต. และเทศบาลในจังหวัดนครนายก 

4. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองคความรูดานการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุมเปาหมาย อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป  

5. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถิติวิเคราะหทางพฤติกรรมศาสตร
และสังคมศาสตรดวยโปรแกรม LISREL กลุมเปาหมาย อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป  

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ศูนยฯ ใหความสําคัญในการทํานุบํารุง ฟนฟู 
สืบสาน สรางสรรค พัฒนา และอนุรักษภูมิปญญาไทยเพ่ือเปนเอกลักษณของชาติสืบไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การรวมมือกับชุมชนเพ่ือฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม ศูนยฯ ไดจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางประโยชนดานศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงทําเปนประจําทุกป เชน 

1. กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระและไหวครูประจําป  
2. กิจกรรมแหเทียนพรรษา 
3. กิจกรรมวันแม 12 สิงหามหาราชินี 
4. กิจกรรมวันปยมหาราช 
5. กิจกรรมวันลอยกระทง  
6. กิจกรรมวันพอ 5 ธันวามหาราช 
 

 

3.2 ก.(2) การสนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีบริการที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียนอกเหนือจากบริการปกติ
ท่ีศูนยฯ จัดใหในเรื่องการเรียนการสอน เพ่ือดึงดูดผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใหม และสรางโอกาส
ในการขยายความสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน โดยจัดใหมีโครงการพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีสงนักศึกษามาเรียนท่ีศูนยฯ และโรงเรียน
ใกลเคียงเพ่ือขยายฐานการบริการ นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังนําเอาความตองการ ความคาดหวัง ความทาทาย 
และปรัชญาของศูนยฯ เปนตัวผลักดันใหเกิดนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตรและบริการท่ีสนับสนุนผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 
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1. มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการใหบริการสําหรับ
นักศึกษาอีกชองทางหนึ่ง โดยใหบริการผานระบบบริหารการศึกษา www.webregis.dusit.ac.th 
และตูคีออส (KIOSK) เปนบริการในรูปแบบท่ีทันสมัย เพ่ิมความนาสนใจ และเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการใชบริการมากยิ่งข้ึน  

2. มีการใชกลไกหลักเพื่อสงเสริมใหผูเรียน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
มาใชบริการ โดยการสื่อสารประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือราชการ เว็บไซตของศูนยฯ 
จดหมายขาว โทรศัพท แผนพับ กิจกรรม นิทรรศการ การประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
อีเมล ปายประชาสัมพันธ เปนตน 

3. การใหบริการหองสมุด มีการจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ หรือวารสารตางๆ ครบถวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกับหลักสูตรท่ีศูนยฯ เปดสอน คือ หลักสูตรศึกษาศาสตร- 
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และมีจํานวนเพียงพอตอผูใชบริการ หนังสือหรือเอกสารบางเรื่อง
ท่ีผูเรียนตองใชประกอบการเรียนหองสมุดมีใหบริการตอเรื่อง 1 - 2 เลม นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณอ่ืนๆ เชน 
คอมพิวเตอรสําหรับใชในการสืบคนหนังสอืหรือเอกสารตางๆ ของมหาวิทยาลัย (Online Catalog) การยืม - 
คืนหนังสือผานระบบของสํานักวิทยบริการ การเรียนการสอนออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน 

4. การใหบริการหองคอมพิวเตอร ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการศึกษา
ในปจจุบัน ศูนยฯ มีการแจก Note Book ใหกับนักศึกษาทุกคน และมี Wireless WiFi ใหบริการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของศูนยฯ และยังมีหองคอมพิวเตอรไวบริการนักศึกษาและผูมาใชบริการ 
ซ่ึงมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมการใชงานท่ีมีความหลากหลายทันสมัย 
และคอมพิวเตอรมีระบบการทํางานท่ีมีความรวดเร็ว 

5. มีหองสื่อทัศนศึกษา โดยนักศึกษาจะใชหองนี้เปนหองประกอบการจัดทําสื่อ
นวัตกรรมและจัดแสดงสื่อ หรือทํากิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียน 

6. การใหบริการทางการศึกษา เปนการใหบริการในลักษณะของการบริการแกผูเรียน
ในเรื่องคําแนะนํา ชี้แจงระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการเรียนโดยนักศึกษาแตละรุนจะมีอาจารย 
ท่ีปรึกษาคอยใหคําแนะนําในเรื่องการเรียน เชน การเลือกเรียนวิชาบังคับหรือวิชาเลือกของหลักสูตร 
ชวงเวลาการลงทะเบียนเรียน การทําเรื่องขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินกูยืม
เพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) การขอเอกสารคํารองตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ
ขาวสารหรือขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและการประกอบอาชีพผานอินเตอรเน็ต เพราะทําให
ผูเรียนไดรับขาวสารท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน 

7. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปลี่ยน
มายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีหลักการวา กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียน
สามารถแสวงหาความรูและพัฒนาความรูไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคม
และการประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน 
และสรางสรรคสิ่งตางๆ โดยไมเนนไปท่ีการทองจําเพียงเนื้อหา 
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8. มีการสรางวัฒนธรรมท่ีมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมและผูปกครอง การปจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา โครงการสานสัมพันธพ่ีสูนอง 
ประเพณีวิ่งเข่ือนขุนดานปราการชล การทําบุญเลี้ยงพระและไหวครูประจําป เปนตน 

9. มีบริการท่ีสงเสริมการเรียนรูและการบริการโดยจัดใหมีการสรางและการพัฒนา
ความสัมพันธท่ีดีตอผูเรียน ไดแก โครงการจากทฤษฎีปฐมวัยสูหัวใจการจัดการเรียนรูของครูมืออาชีพ, 
โครงการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน, โครงการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตารางท่ี 3.3 การสรางนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 
 

ความตองการและความคาดหวัง ปรัชญา นวัตกรรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู 

ผูเรียน 
1. การจัดการเรียนการสอนท่ีมี  
   ประสิทธิภาพ 
2. มีการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
3. การสอนพิเศษเพ่ิมเติม 
4. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ  
   กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนาสนใจ 
5. การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมทักษะ 
   และประสบการณตรง   
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
1. บัณฑิตมีศักยภาพสูงดาน  
   วิชาการ/วิชาชีพ  
2. บัณฑิตท่ีพึงประสงคมีความ  
   พรอมในการเรียนรูงาน สามารถ 
   ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 
   พรอมทํางานทุกๆ ดาน มีการ 
   สื่อสารขอมูลระหวางกัน  
3. ใหเกียรติและรักองคกรท่ีเลือก 
   มาทํางาน 
4. ผลการเรียนดีและความคาดหวัง 
   ตอการไดงานทําเม่ือจบการศึกษา 
   และจบการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด   

การจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพในระดับสากล 
เปนศูนยการศึกษาท่ีมี
ความโดดเดน (University 
of SMART) เชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยและเทคโนโลยี 
มุงเนนการบริการวชิาการ
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 

1. ศูนยวิจัยและพัฒนาทองถ่ินท่ีเนน 
   ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและ 
   องคกรภายนอกเพ่ือสรางงานวิจัย 
   ท่ีมุงพัฒนาการเรียนการสอน 
2. หองสื่อทัศนศึกษาเปนหองจัดทํา 
    สื่อนวัตกรรมและจัดแสดงสื่อ  
   หรือทํากิจกรรมตาง  ๆท่ีเก่ียวของ 
   กับการเรียนการสอน   
3. หองวิทยบริการซ่ึงเปนหองท่ี 
   สนับสนุนการเรียนการสอนเปน 
   การเสริมสรางพัฒนาความรูดาน 
   คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและภาคปฏิบัติทาง 
    คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
4. หองสมุดอิเล็กทรอนิกสใหบริการ 
    สืบคนวิทยานิพนธ หนังสือ  
    เอกสาร วารสารตางๆ จาก 
    เครือขายหองสมุดตอบสนอง 
    ตอความตองการของนักศึกษา 
    ในการศึกษาหาความรูอยาง 
    ไรขีดจํากัด 
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นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังไดกําหนดชองทางและกลไกหลักที่สงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชบริการดานหลักสูตร และบริการที่สงเสริมการเรียนรู สามารถ
สืบคนสารสนเทศ หรือมาใชประโยชนจากบริการ โดยศูนยฯ ไดกําหนดวิธีการและกลไกลการสื่อสารหลัก
ท่ีสําคัญเพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับจากทุกกลุม สามารถนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน 
โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.4 กลไกการส่ือสารไปยังกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
กลุม วิธีการส่ือสารหลัก วิธีการส่ือสารอ่ืนๆ  

ผูเรียน - สายตรงผูบริหาร 
- โทรศัพท  
- โทรสาร  
- Face book   
- จดหมายขาว  
- หนังสือ  
- จดหมายเวียน  
- Website ศูนยฯ  
  นครนายก 
- ปายประชาสัมพันธ  
- กลองรับฟงความคิดเห็น 
- แบบสอบถาม 

 - การปฐมนิเทศเพ่ือสรางความเขาใจ 
  ใหกับนักศึกษาเก่ียวกับการจัด 
  การเรียนการสอน 
- การประชุมนักศึกษา  
- การสื่อสารผานอาจารยท่ีปรึกษา  
- การสื่อสารผานประธานนักศึกษา 
- การประเมินการเรียนการสอนของ 
  อาจารย  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูปกครอง - เยี่ยมบานผูปกครอง  

- กิจกรรมพบผูปกครอง  
- ประชุมผูปกครอง  

ผูใชบัณฑิต - เยี่ยมผูประกอบการ  
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   ผูใชบณัฑิต 

ศิษยเกา  - งานคืนสูเหยาชาวสวนดุสิต  
  ศูนยฯ นครนายก 
- กอตั้งชมรมศิษยเกา 

 
3.2 ก.(3) การจําแนกกลุม/ประเภทของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการพิจารณากลุมผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และผูใชบัณฑิตหรือตลาดท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยการพิจารณาจากบริบทและพันธกิจของศูนยฯ 
ท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงศูนยฯ ไดพิจารณาจากบริการท่ีสงเสริมการเรียนรูและบริการการศึกษาอ่ืนๆ 
ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน สถานท่ี สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนมีการใชสารสนเทศของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
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กําหนดกลุ มดังกลาว เชน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 
ความตองการหลักสูตรท่ีแตกตางและตอบสนองตอความตองการ ความคิดเห็น ความตองการ
คุณลักษณะบัณฑิตของผูใชบัณฑิต ความตองการและความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการเรียน
การสอนของศูนยฯ อีกท้ังพิจารณาถึงสถานการณการแขงขันในตลาดทางการศึกษาท่ีเปดกวางและเสรี
มากยิ่งข้ึนสงผลใหมีสถานศึกษามีจํานวนมากข้ึน ซ่ึงจากวิธีการพิจารณาขอมูลขางตนทําใหกลุมผูเรียน
ปจจุบันและลูกคาในอนาคตของศูนยฯ ไดแก นักเรียนชึ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมโอนยาย เปนตน 
จากท่ีศูนยฯ มีการกําหนดกลุมผูเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนตลาดหรือผูใชบัณฑิต ศูนยฯ มีการ
เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกลุมตางๆ ซ่ึงในอนาคตมีแนวโนมท่ีจะมีจํานวนมากข้ึนและมีการแขงขัน
เสรีทางการศึกษามากข้ึน โดยศูนยฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสม มีคุณภาพ 
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถตรงกับความตองการของตลาด และการสรางกระบวนการ
บริการท่ีหลากหลายและมีความรวดเร็วในเชิงรุก เชน การประชาสัมพันธแนะนําศูนยฯ ผานเว็บไซต 
การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เปนตน   

  
3.2 ข. การสรางความสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.2 ข.(1) การจัดการความสัมพันธ        
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปนสถาบันการศึกษามีหนาท่ีหลัก คือ 

การจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ผูรับบริการของศูนยฯ ก็คือนักศึกษา ความตองการหลัก 
และความคาดหวังของนักศึกษาคือการไดศึกษาในหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน ไดรับความรูในวิชาการ 
และไดฝกฝนในวิชาชีพ ศูนยฯ จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการเรียนรูตางๆ อยูตลอดเวลา
เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยผานกระบวนการสราง
ความสัมพันธ ดังนี้     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนภาพท่ี 3.3 กระบวนการสรางความสัมพันธ 

สรางหลักสูตรหรือการบริการ 
ท่ีลูกคาตองการ 

คิดคนกลไกและวิธีการดูแลลูกคา ติดตามประเมินผลและปรับปรุง 
อยางตอเนื่อง 

สรางความสัมพันธกับลูกคา สรางวัฒนธรรมการบริการท่ีลูกคา

ประทับใจ 
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นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังไดมีการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย โดยการใหความสําคัญกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย มีวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวม มีจิตสํานึกในการใหบริการ และใหบริการดวยความเต็มใจ มีศรัทธาและ
เชื่อมั่นในวิชาชีพ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีการทํางานเปนทีม เนนการมี
สวนรวมในการแกปญหาและตัดสินใจรวมกัน รวมถึงมีการพัฒนากระบวนการใหบริการเปนแบบ 
One Stop Service เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือความรวดเร็วในการใหบริการ ดังนั้น จึงทําให
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมารับบริการเกิดความประทับใจ นํามาซ่ึงความผูกพันกับศูนยฯ ถึงแม
จะสําเร็จการศึกษาไปแลว และเพ่ือใหม่ันใจวาผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับประสบการณท่ีดี
และสงผลตอความสัมพันธท่ีดีตอศูนยฯ มีวิธีการสรางและจัดการกับความสัมพันธของผูเรียนและผูมี
สวนไดสวนเสีย ดังนี้    

 
ตารางท่ี 3.5 วิธีการสรางและจัดการกับความสัมพันธของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางและการจัดการความสัมพันธ 

1. นักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษา 
- สงเสริมและสนับสนุนการฝกประสบการณ 
  วิชาชีพ การศึกษาดูงาน 
- จัดบริการใหคําปรึกษาและแนะแนว 
- จัดระบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

2. นายจาง/ผูใชบัณฑิต - สํารวจความพึงพอใจ ความตองการ และขอเสนอแนะ  
  เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน 
  การสอนท่ีสามารถผลิตบัณฑิตท่ีตรงตามความตองการ 
  ของผูใชบัณฑิต  
- ประชาสัมพันธขาวสารความเคลื่อนไหว และความกาวหนา 
  ทางวิชาชีพศึกษาศาสตร ใหผูใชบัณฑิตรับทราบ  
- การจัดทําเว็บไซตศูนยฯ เพ่ือการประชาสัมพันธ และนําเสนอ 
  ผลการดําเนินงานของศูนยฯ  

 - การจัดโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธแนะนําศูนยฯ  
  และการรับฟงความคิดเห็น เชน จัดกิจกรรมวันพบ 
  ผูปกครอง จัดกิจกรรม เยี่ยมบานนักศึกษากลุมท่ีมีปญหา 
  รวมปรึกษาเปนกรณีพิเศษ ประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสาร 
  กับผูปกครองในรูปแบบตางๆ เชน  ขาวประชาสัมพันธ 
  ศูนยฯ เอกสารแผนพับ Website ศูนยฯ เปนตน 
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ตารางท่ี 3.5 (ตอ) 
 

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางและการจัดการความสัมพันธ 
4. ศิษยเกา - สนับสนุนการจัดตั้งศิษยเกา  

- เชิญศิษยเการวมกิจกรรมตางๆ ของศูนยฯ  
- แจงขาวสารการจัดกิจกรรมตางๆ ของศูนยฯ ใหศิษยเกา 
  ไดทราบความเคลื่อนไหวทาง Website สื่อสิ่งพิมพ  
  สื่อวิทยุ 

 
ศูนยฯ มีการรวมประชุม สัมมนา และเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัย และหนวยงาน

ตางๆ จัดอยางตอเนื่อง รวมท้ังนําแผนกลยุทธและนโยบายมหาวิทยาลัยมาแนวทางในการจัดทําแผน
กลยุทธและนโยบายของศูนยฯ ในการขับเคลื่อนพันธกิจของศูนยฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามกลยุทธ 
ตลอดจนมีการสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
สมํ่าเสมอ ซ่ึงเปนการติดตามประเมินผลการใหบริการของศูนยฯ โดยมีการสํารวจความพึงพอใจในการ
ใหบริการของศูนยฯ เพ่ือนนําขอมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของศูนยฯ ตอไป  

 
3.2 ข.(2) การจัดการขอรองเรียน 
เม่ือมีขอรองเรียนไมวากรณีใดๆ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีกระบวนการ

จัดการขอรองเรียนโดยการตรวจสอบขอเท็จจริง จัดการขอรองเรียน ติดตามผลการจัดการขอรองเรียน 
บันทึกและจัดเก็บเปนองคความรูในการปรับปรุงและการจัดการขอรองเรียน สรุปขอมูลนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ และจัดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ซ่ึงมีกระบวนการในการจัดการขอรองเรียน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.6 วิธีการจัดการขอรองเรียนจากผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

กลุมผูรองเรียน ชองทางการรับขอรองเรียน วิธีการจัดการกับขอรองเรียน 
- ผูเรียน  
- ศิษยเกา  
- ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- ผูปกครอง  
- ผูใชบัณฑิต 
- ผูรับบริการอ่ืนๆ 

1. กลองรับความคิดเห็น  
2. เอกสารหนังสือรองเรียน  
   เปนทางการ  
3. การเขาพบผูบริหารหรือ 
   ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  
4. โทรศัพท โทรสาร  
5. E-mail  
6. เว็บบอรด   
7. จดหมาย 

1. รับขอรองเรียน และรวบรวม 
   ขอมูล  
2. จําแนกประเภทขอรองเรียน 
   กลุมผูรองเรียน วิเคราะห 
   ระดับในการแกไขขอรองเรียน 
   เชน แกไขภายใน 24 ชม. แกไข 
   ภายใน 7 วัน แกไขภายใน 15 วัน  
   และมากกวา 15 วัน เปนตน  
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ตารางท่ี 3.6 (ตอ) 
 

กลุมผูรองเรียน ชองทางการรับขอรองเรียน วิธีการจัดการกับขอรองเรียน 
  3. กลั่นกรองเบื้องตนและตรวจ 

   สอบขอเท็จจริง โดยสอบถาม 
   รายละเอียดเพ่ิมเติมจาก 
   ผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน 
4. จัดการขอรองเรียน ทําการ 
   วิเคราะห ตัดสิน และแกไข 
   ปญหารวมกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 
   กรณีเปนเหตุเรงดวน รุนแรง 
   สงผลกระทบตอองคกร สังคม 
   และชุมชน ขอรองเรียนจะถูก 
   สงตอไปยังผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
   ดําเนินการแกไข  
5. ติดตามผลการจัดการขอรองเรียน 
   ขอรองเรียนท่ีไดมีการสั่งการให 
   แกไขไปแลวจะมีการสอบถามขอมูล 
   จากผูรองเรียนถึงประสิทธิภาพใน 
   การแกไขและขอรับขอเสนอแนะ 
   เพ่ือนําไปปรับปรุงและยุติปญหา 

 


