
หมวด 4 : การวัดผล การวิเคราะห และการจัดการความรู 
 
4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร 

4.1 ก. การวัดผลการดําเนินการ 
4.1 ก.(1) ตัววัดผลการดําเนินงาน  
การวัดผลการดําเนินงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดกําหนดตัวชี้วัดหลัก 

โดยบูรณาการจากตัวชี้วัดที่สําคัญของ สมศ. สกอ. ขอตกลง รวมทั้งบูรณาการเขากับขอมูล
และสารสนเทศท่ีได เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ วัตถุประสงค และความทาทายเชิงกลยุทธ  

การวัดผลดําเนินการในสวนท่ีเปนตัวชี้วัดของขอตกลงปฏิบัติราชการ หนวยงาน
ทุกระดับตองรายงานตามลําดับขั้นทุกรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ดานงบประมาณและการเงิน
ในความรับผิดชอบของฝายการเงิน รายงานตอมหาวิทยาลัยทุกเดือน รวมท้ังรายงานสถานะการเงิน
ตอคณะกรรมการประจําศูนยฯ ทุกไตรมาส สวนผลการดําเนินงานและการเปรียบเทียบกับคูแขง
แสดงไวในหมวดผลลัพธ ตัวชี้วัดดังกลาวถูกทบทวนทุก 3 เดือน โดยผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจะรายงานผล
การดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําศูนยฯ ขอมูลท่ีไดจากการติดตามผลการปฏิบัติงานใชในการ
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงาน และนําไปสูการสรางนวัตกรรม 

ศูนยฯ ใชขอมูลสารสนเทศจากการประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมาเปนปจจัย
นําเขาในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ทําใหม่ันใจไดวาขอมูลและสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบที่สําคัญดังกลาวสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ 
สรางนวัตกรรมโดยผานการปรับปรุงและกํากับกระบวนการทํางาน 

ขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญตอการบริหารเก่ียวกับทรัพยสินอัตรากําลังและการใช
งบประมาณ มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดแก งานการเงินและพัสดุ ซ่ึงทําหนาท่ีติดตาม วิเคราะหแนวโนม 
กําหนดมาตรการในการแกไขปญหาเก่ียวกับประเด็นดานการเงิน เชน รายรับท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย 
รายจายท่ีสูงผิดปกติ การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมเปนไปตามกําหนด งานนโยบายและแผน ทําหนาท่ีติดตาม
ขอมูลดานอัตรากาลัง พิจารณาคําขออัตรากาลังตามผลการวิเคราะหภาระงานของฝายวางแผนฯ 
เรงรัดการบรรจุบุคคลในตําแหนงท่ีไดรับการจัดสรร และหนวยการเงินทําหนาท่ีติดตามเรงรัดการใช
งบประมาณใหเปนไปตามแผน 

การใชขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและสรางนวัตกรรม ศูนยฯ 
ใชระบวนการวิจัยในการประมวลสารสนเทศ เพ่ือใชในการวางแผน/จัดการประเด็นปญหาใหมหรือ
โครงการที่มีแนวโนมไมเปนไปตามเปาหมาย หัวขอวิจัยถูกกําหนดโดยทีมผูนําระดับสูง เพื่อให
สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของศูนยฯ 
 

4.1 ก.(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการเลือกและความมั่นใจการใชขอมูล

สารสนเทศที่สําคัญสนับสนุนการตัดสินใจ โดยการถายทอดโครงการและตัวชี้วัด โดยผูบริหาร
จะถายทอดโครงการ ตัวชี้วัด (KPI) ตางๆ สูการปฏิบัติตามลําดับชั้นตั้งแตผูบริหารจนกระทั่ง
ระดับผูปฏิบัติการรายบุคคล ดวยการกําหนดเปน TOR มีรูปแบบของการรายงานตามเกณฑของตัวชี้วัด 
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เชน การรายงานงบประมาณการเงินตอผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชงบประมาณ 
การรายงานเปนไปตามหมวดงบประมาณและโครงการ มีการเปรียบเทียบกับงบประมาณในหมวด
เดียวกันกับปงบประมาณท่ีผานมา เม่ือไดรายละเอียดแลวจึงจะกําหนดไวเปนตัวชี ้วัดรายบุคคล
สําหรับการทํางานในแตละรอบป รวมท้ังการระบุวาตองสงตอผลการดําเนินงานไปยังบุคคลหรือกลุมอ่ืนๆ 
ในชวงใด เนื่องจากผลการดําเนินงานของบุคคลหนึ่งจะเปนขอมูลปอนกลับ สําหรับการทํางานของอีก
บุคคลหนึ่ง หรือผลการดําเนินงานของหลายบุคคลจึงจะตอบตัวชี้วัดหนึ่งตัวไดอยางครบถวน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1 วิธีการเลือกและรวบรวมขอมูลพรอมท้ังความถี่ในการทบทวนขอมูลสารสนเทศตาม 

พันธกิจหลัก 
 

วิธีเลือกขอมูลและสารสนเทศ 
เพ่ือใชในการติดตามผล 

การปฏิบัติงาน 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
และสารสนเทศ 

ความถี่ในการทบทวน 
ขอมูลและสารสนเทศ 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
พิจารณาถึงความตองการใน 
การผลิตบัณฑิตของศูนยฯ ไดแก 
1. ขอมูลท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา 
2. ขอมูลหลักสูตรการศึกษา 
3. ขอมูลการเรียนการสอนท้ัง 
   ในดานผูสอนและนักศึกษา  
4. ขอมูลกิจกรรมสงเสริมการ 
   เรียนการสอน 
5. ขอมูลผูท่ีมีความสนใจและ 

มีความตองการในการศึกษา 

 
 
- งานบริการการศึกษาดําเนิน  
  การจัดเก็บขอมูลดานการ 
  ผลิตบัณฑิตตามตัวชี้วัดตางๆ  
  และรวบรวมไวเปนฐานขอมูล 
- ประสานขอขอมูลหนวยงาน 
  ตางๆ เชน ฝายบริหาร  
  ฝายทะเบียนและวิชาการ 
  กําหนดหนาท่ีและความ 
  รับผิดชอบใหแกบุคลากร 
  ภายในงาน 
- รวบรวมขอมูลความตองการ 
  ของชุมชนเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
  ตามอัตลักษณของศูนยฯ 
- การรายงานผลการบริหาร 
  จัดการหลักสูตรตางๆ จาก 
  คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 

 
 
- ระบบสนับสนุนอ่ืน  ๆเก็บขอมูล 
  ตามชวงเวลาท่ีกิจกรรมเกิดข้ึน 
  และสรุปเปนรายเดือน/รายป 
- รายงานฐานขอมูลเปนรายภาค 
  การศึกษาและประจําปงบประมาณ 
- รายงานตามภาคการศึกษาหรือ 
  ตามปการศึกษา หรือปงบประมาณ 
- รายงานผลการสํารวจและสรุป 
  เปนรายปการศึกษา 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

วิธีเลือกขอมูลและสารสนเทศ 
เพ่ือใชในการติดตามผล 

การปฏิบัติงาน 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
และสารสนเทศ 

ความถี่ในการทบทวน 
ขอมูลและสารสนเทศ 

ดานการวิจัย 
พิจารณาจากตัวชี้วัดท่ีตอง
รายงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ไดแก 
1. ขอมูลงบประมาณสนับสนุน 
   การวิจัยท้ังภายในและภายนอก 
   มหาวิทยาลัย 
2. ขอมูลงานวิจัยของบุคลากร 
3. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัย 
4. ขอมูลการไดรับรางวัลท่ีเก่ียวของ 
   กับงานวิจัย 

 
 
 
- งานบริการดานวิจัยดําเนินการ 
  จัดเก็บขอมูลดานการวิจัยตาม 
   ตัวชี้วัดตางๆ  และรวบรวมไวเปน 
   ฐานขอมูลในงาน เชน วิจัยเพ่ือ 
   พัฒนาชุมชน วิจัยดานปฐมวัย  
   เพ่ือเปนขอมูลของศูนยฯ 

 
 
 
- มีระบบการทบทวนโดย 
  อัตโนมัติท่ีคณาจารย 
  สามารถปรับเพ่ิมไดและ 
  ผูปฏิบัติท่ีสนับสนุนจะ 
  เปนผูสอบถามอาจารยและ 
   ปรับปรุงขอมูลอยางนอย 
  ปละ 2 ครั้ง 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
พิจารณาเลือกขอมูลในลักษณะของ
การใหบริการตางๆไดแก 
1. ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
   ในศูนยฯ 
2. ขอมูลหนวยงานและขอมูลใช 
   บริการแตละหลักสูตรการอบรม 
3. ขอมูลการเปนวิทยากรคณะ 
   กรรมการและท่ีปรึกษาใหแก 
   หนวยงานภายนอก 

 
 
- งานจัดการทรัพยากรบุคคลรวมกับ 
  ศูนยวิจัยและพัฒนาทองถ่ินใน 
  การจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับ 
  การบริการวชิาการแกสังคมและ  
  เก็บไวเปนฐานขอมูลในการดําเนิน 
  งาน เชน วิจัยการประเมินความ 
  พึงพอใจท่ีมีตอ อบต. 

 
 
- มีกระบวนการตรวจสอบ 
  ขอมูลและจัดเก็บขอมูล 
  ทันทีหลังจากสิ้นสุดการ 
  วิจัยหรืออบรม 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พิจารณาเลือกขอมูลตามบริบทของ
ทองถ่ินเปนหลักไดแก 
1. ขอมูลประเพณี ศิลปะและ 
   วัฒนธรรมภายในทองถ่ิน 
2. ขอมูลความรวมมือของ 
   จังหวัดนครนายก 

 
 
- ศูนยฯ มีการกํากับดูแลและ 
  สงเสริมการดําเนินงานดานนี้ 
  อยางมีประสิทธิภาพตาม 
   วัตถุประสงคและเปาหมาย 
  แผนยุทธศาสตร โดยประเมิน 
  ความพึงพอใจของโครงการ 
  และนํามูลมาปรับปรุงครั้งตอไป 

 
 
- มีกระบวนการตรวจสอบ 
  ขอมูลและจัดเก็บขอมูล 
  ทันทีหลังจากสิ้นสุด 
  โครงการ 
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จากวิธีการเลือกการรวบรวมขอมูลและการทบทวนขอมูลสารสนเทศดังกลาว มีผลให
การดําเนินงานและความถี่ของการปรับขอมูลทันสมัย นอกจากนั้นผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
ถูกนํามาใชเปนสารสนเทศสําหรับการสรางนวัตกรรมใหมใหแกบุคคลและหนวยงานภายใน เชน 
การจัดทําฐานขอมูลภาระงานดานการเรียนการสอนรายบุคคล นําไปสูการพิจารณาภาระงาน
ที่รับผิดชอบรายบุคคล โดยมุงใหเกิดการจัดสรรภาระงานใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ประกอบกับ
เปาหมายในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการทําใหเกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
โดยผสมผสานองคความรูของเหลาคณาจารยจากสาขาวิชาเขาดวยกัน จึงเกิดการรวมกันสอน
จากคณาจารยของสาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ภาระงานดานการเรียนการสอนรายบุคคลสูภาระงานดานการวิจัย การบริการวิชาการ 
และหนาท่ีพิเศษอ่ืนๆ ซ่ึงกอใหเกิดนวัตกรรมดานการจัดการฐานขอมูลรายบุคคล ซ่ึงครอบคลุมภารกิจ
ทุกดาน ในสวนระบบสนับสนุน จากแนวปฏิบัติท่ีผานมาพบวาความครบถวนของขอมูลสารสนเทศ 
ชวยใหผูบริหารตัดสินใจไดอยางเหมาะสม ดังนั้น จึงมีการพัฒนาใหผูปฏิบัติงานตองรายงานขอมูล
ประกอบการพิจารณาเรื่องตางๆ โดยมีระบบการแนบตนเรื่องขอมูลเดิมท่ีกําหนดไวในการเสนองาน 
เพ่ือใหการนําเสนองานเปนไปอยางครบถวน ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบัติงาน ในดาน
ความครบถวนของขอมูลและสารสนเทศเก่ียวของกับเรื่องท่ีเสนอ 

การบรรลุถึงการใชขอมูลสารสนเทศอยางเต็มท่ีดวยการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนใหนําขอมูลการปฏิบัติงานท่ีจัดเก็บมารวบรวมทุกป และวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําเสนอในรูปแบบ
ตางๆ สงผลใหเกิดความคลองตัวในการทํางานเกิดความประหยัด เชน การกําหนดมาตรการประหยัด
การใชกระดาษ ตามการรณรงคการประหยัดพลังงานของศูนยฯ พรอมท้ังใหทุกสาขาวิชา/หนวยงาน 
ใชกระดาษใหคุมคาใชใหครบท้ังสองหนาตามความเหมาะสมทําใหลดปริมาณการใชกระดาษลง 
ตลอดจนไดนําขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการตัดสินใจ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.2 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการตัดสินใจ วิธีการใชขอมูลสารสนเทศและความถี่ในการใช 

 
ขอมูลและสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
วิธีการใชขอมูลและสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
ความถี่ในการใช 

ขอมูลและสารสนเทศ 
ดานการจัดการเรียนการสอน 
1. ขอมูลการรับเขา/การสําเร็จ 
   การศึกษา 
2. ขอมูลจากการประเมินความ 
   พึงพอใจของบัณฑิตและผูใช 
   บัณฑิต 
3. ขอมูลการประเมินความ 
   พึงพอใจของนักศึกษาตอ 
   การใหบริการของศูนยฯ 

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เชน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการแผนและประกัน
คุณภาพ เปนตน ใชขอมูลดาน
การผลิตบัณฑิต เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในการวางแผนการ
เพ่ิม/ลดจํานวนนักศึกษาตาม
ความเหมาะสมของหลักสูตร 

1. ใชในการปรับแผนกอนการ  
   รับนักศึกษาเปนประจําทุกป 
   การศึกษา 
2. ใชในการปรับการจัดการเรียน  
   การสอนทุกปการศึกษา 
3. ใชในการปรับการจัดกิจกรรม  
   เสริมหลักสูตรตางๆทุก 3 ป 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ขอมูลและสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

วิธีการใชขอมูลและสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

ความถี่ในการใช 
ขอมูลและสารสนเทศ 

ดานการจัดการเรียนการสอน (ตอ) 
4. ขอมูลกิจกรรมเสริมในการจัด  
   การเรียนการสอนในรายวิชา 
   ท่ีเนนประสบการณ 
5. ขอมูลความตองการและความ  
   จําเปนของนักศึกษา 

รวมถึงการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการศึกษา 

4. ใชในการจัดทําแผนกลยุทธ 
   และแผนปฏิบัติการประจําป 

ดานการวิจัย 
1. ขอมูลเก่ียวกับการผานการ 
   อบรมเปนนักวิจัยของอาจารย 
2. ขอมูลงบประมาณสนับสนุน 
   ดานการวิจัย 
3. ขอมูลงานวิจัยของบุคลากร 
4. ขอมูลการเผยแพรและการ 
   อางอิงงานวิจัย 

คณะกรรมการวิจัยใชขอมูลดาน
การวิจัยเพ่ือสนับสนุนการตัด สินใจ
ในการวางแผนการบริหารจัดการ
งานวิจัยเพ่ือชวยในการวางแผน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะหรือ
ยกระดับนักวิจัยในศูนยฯ ให
สอดคลองกับนโยบายของศูนยฯ 
ในการเปนศูนยฯ แหงการวิจัย 

ใชในการปรับแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป 
ในราวเดือนตุลาคมของทุกป 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
1. ขอมูลหนวยงานและผูใชบริการ 
2. ขอมูลหลักสูตรการใหบริการ 
   วิชาการ 
3. ขอมูลการเปนวิทยากร คณะ  
   กรรมการและท่ีปรึกษาใหแก 
   หนวยงานภายนอก 
4. ขอมูลจํานวนโครงการ/ 
   กิจกรรมบริการวิชาการ 

คณะกรรมการศูนยวิจัยและ
พัฒนาทองถ่ิน ใชขอมูลดาน
บริการวิชาการเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในการกําหนด
โครงการอบรมหรือการเพ่ิมการ
ใหบริการดานตางๆ ท่ีสอดคลอง
กับความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียไดอยางเหมาะสมและ
ศูนยฯ ใชขอมูลผลการดําเนินงาน
ประกอบการพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมตามแผนการบริการ
วิชาการแกสังคม 

ใชในการปรับแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป 
ในราวเดือนตุลาคมของทุกป 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ขอมูลและสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

วิธีการใชขอมูลและสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

ความถี่ในการใช 
ขอมูลและสารสนเทศ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ขอมูลประเพณีศิลปะและ 
   วัฒนธรรมภายในทองถ่ิน 
2. ขอมูลความรวมมือของ 
    จังหวัดนครนายก 

คณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรม
ใชขอมูลศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจในการ
วางแผนการบริหารจัดการงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือชวยใน
การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
ใหสอดคลองกับนโยบายของศูนยฯ 

ใชในการปรับแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป 
ในราวเดือนตุลาคมของทุกป 

 
ศูนยฯ มีวิธีการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ โดยการนําผลการดําเนินงาน

ของศูนยฯ ท่ีผานมาในแตละปและผลการดําเนินงานของคูแขงขัน คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย ในดานตางๆ มาใชเปนขอมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลผลการดําเนินตามตัวชี้วัดท่ีศูนยฯ ยังไมบรรลุ
เปาหมาย เชน งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ เปนตน 
รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 ก.(3) ขอมูลผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอ่ืน  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีวิธีการใชสารสนเทศเพ่ือกําหนด และการ

คาดการณความตองการหลักของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย จากการสํารวจความตองการและ
ความคาดหวังและนํามาสูการทบทวนทุกปการศึกษา โดยใชประโยชนจากกระบวนการวิจัยและ
การสํารวจความพึงพอใจ ผลที่ไดจากการสํารวจนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเปาหมายหลักและ
ทิศทางการพัฒนาองคกร มีการถายทอดใหบุคลากรไดรับทราบถึงแนวทางในการคนหาและสราง
นวัตกรรมและแนวทางท่ีจะสงเสริมผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ โดยรับ
ขอมูลผานทางกลองรับฟงความคิดเห็น เว็บบอรด แบบสอบถาม การจัดกิจกรรมรวมกันในพ้ืนท่ี 
การประเมินความพึงพอใจ เปนตน 
 

วิธีการรับขอมูล

จัดการและ

แกไขขอรองเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ของโครงการ
วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ

นําไปใชประโยชน

ประเมินผล

และปรับปรุง

ฐานขอมูล

 
 

แผนภาพท่ี 4.2 การวัด วิเคราะหขอมูลผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

4.1 ก.(4) ความคลองตัวของการวัด 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการกําหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน 

และมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีสําคัญ เชน คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา และมีการกํากับติดตามในเวลาท่ีกําหนด มีการประชุมของคณะ กรรมการฯ ท่ีติดตาม
เฉพาะเรื่องเปนประจํา เชน การประชุมภายในของผูบริหาร มีการประชุมตามความเหมาะสมอยาง
สมํ่าเสมอเพ่ือใหทันตอความตองการและการเปลี่ยนแปลง ในกรณีท่ีเปนเรื่องสําคัญจะนําเสนอในท่ี
ประชุมคณะ กรรมการประจําศูนยฯ ซ่ึงมีการประชุมทุกวันพฤหัสบดีของตนเดือน เพ่ือใหไดขอสรุปและ
แนวทางปฏิบัติ และศูนยฯ มีระบบการวัดผลการดําเนินงานท่ีทันตอความตองการ จากกระบวนการ
คัดเลือกสารสนเทศ นําไปสูการพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลหรือการวิจัยเพ่ือนําขอมูลมาใช
เปรียบเทียบเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติกอใหเกิดการบูรณาการขามสายงาน และมีการรายงานติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โดยมีการเชื่อมโยงระบบการตรวจสอบดานการใชเงินและเบิกจายเงินใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของแตละป ผูอํานวยการศูนยฯ เปนผูกํากับผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดท่ีไดรับมอบหมาย มีการประชุมคณะกรรมการของแตละฝายอยูเปนประจํา 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน ประจําปการศกึษา 2557 ตามเกณฑคณุภาพการศกึษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลศิ (EdPEx)  63 
 



ขอมูลสารสนเทศ

ที่ใชในการตัดสินใจ

นําเสนอที่ประชุม

ประจําเดือน

กลั่นกรองรายละเอียด

นําไปสู

แผนการปฏิบัติงาน
 

 
แผนภาพท่ี 4.3 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงขอมูลผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
4.1 ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพ่ือชวยใหผูบริหาร

นําผลวิเคราะหมาใชในการทบทวนผลการดําเนินงาน โดยนําผลการดําเนินการดานตางๆ พรอมท้ัง
แนวโนมเขาท่ีประชุมคณะผูบริหาร/คณะกรรมการประจําศูนยฯ เพ่ือใชประเมินความกาวหนา
เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไว ทําใหเห็นโอกาสในการพัฒนา ตลอดจนปรับแผน ปฏิบัติการหรือริเริ่ม
แผนใหม ในทํานองเดียวกันผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ/การปฏิบัติงานประจําวันระดับ
สาขาวิชา/หนวยงาน เม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายชวยใหสาขาวิชา/หนวยงานตางๆเห็นโอกาสในการ
พัฒนาระบบงานและกระบวนการ และปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องดวยวงจร PDCA 

ผูอํานวยการศูนยฯ ไดสื่อสารผลการดําเนินงานและผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของศูนยฯ/มหาวิทยาลัย และจากองคกรภายนอกไปยังบุคลากรท่ีเก่ียวของ พรอมท้ัง
ไดนํามาทบทวนเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ/โอกาสในการปรับปรุงและสรางนวัตกรรม โดยเนน
ประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน/ผูมีสวนไดสวนเสีย และระบบการบริหารจัดการเปนสําคัญ 
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แผนภาพท่ี 4.4 ระบบการวัด วิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ 
 

ศูนยฯ มีการติดตามวิเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีชวยใหผูบริหารสามารถนําผลการวิเคราะห
มาใชในการทบทวนการดําเนินงานดานตางๆ โดยรายละเอียดดังนี้  
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ตารางท่ี 4.3 เรื่องท่ีใชวิเคราะหและตัวช้ีวัดในการติดตามและทบทวนการดําเนินการ 
  

ขอมูล
สารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบในการ 
รวบรวมขอมูล 

ตัวช้ีวัดท่ีใชติดตาม ความถี่ในการ 
จัดเก็บขอมูล 

กระบวนการท่ีศูนย
ไดนําไปพัฒนา 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนา
นักศึกษา 

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายกิจการ 
   นักศึกษา 
3. ฝายวิทยบริการ 
4. สาขาวิชาท่ี 
   เก่ียวของ 

- รอยละของนักศึกษา 
  ท่ีเขารวมกิจกรรม/ 
  โครงการพัฒนา 
  นักศึกษาตอจํานวน 
  นักศึกษา 
- รอยละความพึงพอใจ 
  ของนักศึกษาท่ีเขา 
  รวมกิจกรรม/โครงการ 
  พัฒนานักศึกษา 
- คาใชจายท้ังหมดท่ีใช  
  ในระบบหองสมุด 
  และวิทยบริการตอ 
  นักศึกษา 
- ทุนการศึกษา ป.ตรี 
  ท่ีศูนยฯ จัดสรรให 
  นักศึกษา (ไมรวมทุน 
  ของมหาวิทยาลัย) 

ทุกรอบป พัฒนากระบวนการ 
พัฒนานักศึกษาให
เปนบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 

การประเมิน
ความพึง
พอใจผูใช
บัณฑิต 

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายวิจัยและ 
  พัฒนาทองถ่ิน 

- รอยละความพึงพอใจ 
  ของผูใชบัณฑิต 

ทุกรอบป เพ่ือนําผลการประเมิน 
และขอเสนอแนะ
ของผูใชบัณฑิตมา
ปรับปรุงระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
และปรับปรุงหลักสูตร 

ดานการวิจัย 
ทุนวิจัย/ 
โครงการวิจัย 

ฝายวิจัย - รอยละของอาจารย 
  และนักวิจัยประจําท่ี 
  ไดรับทุนทําวิจัยและ 
  งานสรางสรรคจาก 
  ภายในและภายนอก 
  ตออาจารยและนัก  
  วิจัยประจําท้ังหมด 

ทุกรอบป เพ่ือใชในการวางแผน  
กลยุทธและงบ 
ประมาณในการ
พัฒนางานวิจัย 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
 

ขอมูล
สารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบในการ 
รวบรวมขอมูล 

ตัวช้ีวัดท่ีใชติดตาม ความถี่ในการ 
จัดเก็บขอมูล 

กระบวนการท่ีศูนย
ไดนําไปพัฒนา 

ดานการวิจัย (ตอ) 
การตีพิมพ
เผยแพรและ
การนําไปใช
ประโยชน
ของผลงาน 
วิจัย 

ฝายวิจัย - จํานวนงานวิจัยท่ีได  
  รับการตีพิมพระดับ  
  ชาติและนานาชาติ 
- จํานวนงานวิจัยท่ีได 
  รับการอางอิงในฐาน 
  ขอมูลงานวิจัย 

ทุกรอบป นําไปสูการทําแผน
กลยุทธดานการวิจัย 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การแขงขัน 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
โครงการ 
ใหบริการ 
วิชาการ 

ฝายวิชาการ - รอยละของกิจกรรม 
  หรือโครงการบริการ 
  วิชาการท่ีตอบสนอง 
  ความตองการพัฒนา 
  และเสริมสรางความ 
  เขมแข็งของสังคม 
  ชุมชนประเทศชาติ  
  และนานาชาติตอ 
  จํานวนอาจารยประจํา 

ทุกรอบป พัฒนาระบบการ
บริหารวิชาการ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการ 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ฝายกิจกรรม - รอยละความพึงพอใจ 
  และขอเสนอแนะ 
  ของกิจกรรมหรือ 
  โครงการศิลปะและ 
  วัฒนธรรมท่ีตอบสนอง  
  ความตองการพัฒนา 
  และเสริมสรางความ 
  เขมแข็งของสังคม 
  ชุมชนประเทศชาติ 
  และนานาชาตติอ 
  จํานวนนักศึกษา 

ทุกรอบป พัฒนาระบบกิจการ
นักศึกษา 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
 

ขอมูล
สารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบในการ 
รวบรวมขอมูล 

ตัวช้ีวัดท่ีใชติดตาม ความถี่ในการ 
จัดเก็บขอมูล 

กระบวนการท่ีศนูยได
นําไปพัฒนา 

ดานการบริหารจัดการ 
โครงการ 
ใหบริการ 
วิชาการ 

ฝายวิชาการ - รอยละของกิจกรรม 
  หรือโครงการบริการ 
  วชิาการท่ีตอบสนอง  
  ความตองการพัฒนา 
  และเสริมสรางความ 
  เขมแข็งของสังคม 
  ชุมชนประเทศชาติ 
  และนานาชาติตอ 
  จํานวนอาจารยประจํา 

ทุกรอบป พัฒนาระบบการ
บริหารวิชาการ 

การบริหาร 
งานบคุคล 

ฝายบริหาร - รอยละของบุคลากร 
  ท่ีไดรับการพัฒนา 
- งบประมาณสําหรับ 
  การพัฒนาสาย 
  วิชาการ/สายสนับสนุน 

ทุกเดือน เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 
 

การบริหาร 
งบประมาณ 
และพัสดุ 

ฝายบริหาร - ผลการดําเนินการดาน 
  งบประมาณและการ 
  เงินของศูนย (เงิน 
  รายได) 
- รอยละของเงินเหลือ 
  จายสุทธิตองบ  
  ดําเนินการ 

ทุกไตรมาส 
 
 
 
ทุกเดือน 

พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
และการเงิน 

ตรวจสอบ 
จากภายนอก 

ฝายวางแผน 
ฝายบริหาร 

- ผลการประเมินจาก 
  หนวยงาน/องคกร 
  ตางๆ 

ตามรอบการ 
ประเมิน 

ประเมินประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาของ 
องคกรและนําขอ  
เสนอแนะมาปรับปรุง 

ตรวจสอบ 
จากภายนอก 

ฝายวางแผน 
ฝายบริหาร 

- ผลการประเมินจาก 
  หนวยงาน/องคกร 
  ตางๆ 

ตามรอบการ 
ประเมิน 

ประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของ 
องคกรและนําขอ 
เสนอแนะมาปรับปรุง 
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4.1 ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
4.1 ค.(1) วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยแตละฝาย

จะนําผลการดําเนินงานไปนําเสนอในที่ประชุมผูบริหารเปนประจําทุกสัปดาห พรอมท้ังนําเสนอ
วาระพิจารณาที่เกี่ยวของกับนโยบายเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยฯ ในวันพฤหัสบดี
แรกของเดือนเพ่ือดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยฯ ใหตรงตามเปาหมายท่ีตั้งไวใน 3 ดาน 
1. ดานการปฏิรูปหลักสูตร 2. ดานปฏิรูปบริหารจัดการ 3. ดานการปฏิรูปกระบวนการ การเรียนรู 
พรอมท้ังถายทอดลงสูผูปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ไดแก เปาหมายหลัก ผูรับผิดชอบ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
โดยการสื่อสารไปสูผูปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบผลการวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน มีการจัดลําดับความสําคัญโดยการเรียงลําดับความสําคัญจากเรื่องท่ีตองดําเนินการแกไข
อยางเรงดวนและการปฏิบัติงานท่ีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมายนอยท่ีสุดเปนลําดับแรก  
 

 
 

แผนภาพท่ี 4.5 วิธีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 

4.1 ค.(2) ผลการดําเนินการในอนาคต 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ โดยมี

คณะกรรมการประจําศูนยฯ เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 
ความม่ันคงทางการเงิน การจัดการขอรองเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให
ประธานหลักสูตร หรือผูท่ีเก่ียวของใหนําผลการทบทวนไปกําหนดกิจกรรมและจัดทําแผนการปรับปรุง 
ท้ังนี้การดําเนินงานของหลักสูตรจะมีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานจากรายงาน
การประเมินตนเองของหลักสูตร เชน หลักสูตรจะมีการประชุมภายในของอาจารยในการประเมินผลดาน
การเรียนการสอนรายวิชาตางๆ จากการประเมินโดยนักศึกษาจะถูกนํามาทบทวนและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของคณาจารยเพ่ือกอใหเกิดการปรับปรุงในแตละรายวิชาท่ีเก่ียวของ สงผลใหเกิดการพัฒนา 
ดานการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน  
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 4.1 ค.(3) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดกําหนดใชแนวทางนวัตกรรมใหม มีองคประกอบ 

6 สวน 1. กระบวนการสังเคราะหและออกแบบงาน 2. พัฒนางาน 3. ปรับปรุง 4. แนวทางนโยบาย 
5. ขอมูลสารสนเทศท่ีใชในการตัดสินใจ 6. วัดและประเมินผล โดยมีนวัตกรรมเปนศูนยกลาง 
ซ่ึงดําเนินการเพ่ือพัฒนาใหองคกรกาวสูความเปนเลิศ ถายทอดแนวทางการปฏิบัติสูบุคลากรทุก 6 เดือน 
สําหรับเปนตนแบบในการปฏิบัติงานทุกๆ สวนท้ังภายในและภายนอกศูนยฯ ภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

 
 

พัฒนา

สังเคราะห

และออกแบบงาน

นวัตกรรม

แนวทางนโยบาย

ปรับปรุง

วัดและประเมินผล

ขอมูลสารสนเทศ

ที่ใชในการตัดสินใจ

 
 

แผนภาพท่ี 4.6 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และสรางนวัตกรรม 
 

4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ก. ความรูขององคกร 

4.2 ก.(1) การจัดการความรู  
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ดําเนินงานจัดการความรู โดยนํามาใชเปน

เครื่องมือพัฒนางานตามพันธกิจและพัฒนาศักยภาพบุคลากร คนหาตัวอยางท่ีดีท้ังในระดับบุคคล/
หนวยงานรวมกับฝายท่ีเก่ียวของ โดยการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบการเปนเจาภาพงาน กําหนดไววา
เจาภาพงานจะตองปรับพัฒนากระบวนงานท่ีรับผิดชอบอยูตลอดเวลา ทําใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหมๆ 
เชน การปรับระบบการทํางานใหรวดเร็วข้ึน โดยเจาภาพงานหรือผูท่ีรับผิดชอบงานนั้นๆ เปนผูคิดริเริ่ม
เสนอปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนของแตละบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบในงาน
ท่ีปฏิบัติเม่ือเกิดผลงานเชิงพัฒนา ศูนยฯ  ใชวิธีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังดานความรู ความคิดเห็น 
รวมท้ังการพัฒนางานของเครือขายผูปฏิบัติงานหรือผูรับผิดชอบงานดานตางๆ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานในกลุมงานเดียวกันหรือขามกลุมงาน ถือเปนการพัฒนาทักษะการ
ทํางานรวมกันเปนทีมและทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีภายในองคการ โดยกําหนดใหมีเจาภาพสําหรับการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เพ่ือใหบุคลากรหรือหนวยงานท่ีมีผลงานหรือการปรับเปลี่ยนระบบการ
ทํางานนําเสนอ และใหบุคลากรหรือผูรับบริการใหขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงหรือตอยอดองคความรู 
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4.2 ก.(1) การเรียนรูระดับองคกร 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ไดมอบหมายใหหนวยการจัดการทรัพยากร

บุคคลรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาและจัดระบบการเรียนรูโดยพิจารณาจากความจําเปน 
ความตองการในการเรียนรูตามคุณสมบัติประจําตําแหนงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือใหมีคุณสมบัติ
ตรงตาม Core/functional competency ตอบสนองตอพันธกิจหลัก ความทาทายเชิงกลยุทธ
และการบรรลุผลสําเร็จของการปฏิบัติการท้ังระยะสั้นและระยะยาว และจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลท่ีครอบคลุมท้ังบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และผูบริหาร สําหรับงานท่ีตองการความรู
และทักษะใหม ศูนยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดสนับสนุนการไปศึกษาดูงานในกรณีท่ีมี
เครื่องมือ อุปกรณ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆ เชน การไปศึกษาดูงานคลังและพัสดุ นอกจากนี้ 
ศูนยฯ ยังไดสรางระบบการเรียนรูและพัฒนาผูปฏิบัติงาน และผูนําหลายแนวทาง เชน ศูนยฯ มีแผนใน
การพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยไดบรรจุแผนโครงการพัฒนาบุคลากรทางดาน
การศึกษาปฐมวัยและงานวิจัยไวในแผนปฏิบัติราชการ โดยศูนยฯ ไดสํารวจความตองการเขารับการอบรม
ท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย บริหารจัดการแผนโดยมีการบูรณาการกระบวนการจัดการ
แผนพัฒนาบุคลากรจากเดิมท่ีบุคลากรสามารถเขารับการอบรม/สัมมนาท่ีสนใจจะเพ่ิมเติมศักยภาพของ
ตนเองไดตามความสนใจ ศูนยฯ บูรณาการโดยใหผูบริหาร/ประธานหลักสูตร เปนผูพิจารณาสงบุคลากร
เขาอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดหนวยงานใหตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือจะได
นําความรูท่ีไดจากการประชุมมาพัฒนางานท่ีรับผิดชอบไดตรงตาม TOR เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอองคกร รวมท้ังการสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสกาวหนาในสายงานของตนเอง ท้ังบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน กลาวคือ ศูนยฯ สนับสนุนการเขารวมประชุม/สัมมนาวิชาการ โดยมีการตั้ง
งบประมาณใหบุคลากรทุกป เพ่ือบุคลากรนําความรู แนวคิด วิธีการมาปรับใชในการพัฒนางานและศูนยฯ 
มีการสรางระบบสอนงานและระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือพัฒนาผูรวมงาน มีระบบการถายทอดประสบการณ
การทํางาน 
 

4.2 ข. ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ข.(1) คุณสมบัติของขอมูลและสารสนเทศ 
ผูบริหารศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ใหความสําคัญในการบริหารจัดการ

ขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหมีความแมนยํา ความถูกตองและเชื่อถือได ทันเหตุการณ การรักษา
ความปลอดภัยและความลับของขอมูลสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.4 คุณสมบัติของขอมูลและสารสนเทศ 
   

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค วิธีการ 
ความแมนยํา ความถูกตอง 
และเชื่อถือได 

- มีระบบการจัดเก็บขอมูลศูนยฯ จัดใหมีแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูล 
  และแบบฟอรมการรายงานขอมูล เชน แบบฟอรมการจัดเก็บขอมูล 
  ผลการเรียนโดยมีผูรับผิดชอบตรวจสอบอยูเสมอและมีการรายงาน  
  ขอมูล เชน การรายงานผลการเรียนไดรับการตรวจสอบจากอาจารย 
  และประธานหลักสูตรในเบื้องตนกอนท่ีจะนําเขารับรองในท่ีประชุม 
  คณะกรรมการประจําศูนยฯ แลวประกาศใหนักศึกษาทราบ เม่ือ 
  ประกาศผลแลวนักศึกษามีสิทธิ์อุทธรณผลการเรียนได 

ความทันเหตุการณ - มีผูรับผิดชอบดูแลฐานขอมูลตางๆ รวบรวม และ update ขอมูล 
  ตลอดเวลาเม่ือมีขอมูลใหมในแตละวงรอบของการปฏิบัติงาน เชน 
  ขอมูลดานการศึกษา ดานนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ขอมูลดาน 
  บุคลากรทุกรอบปงบประมาณ และมีเจาหนาท่ีดานวิจัยท่ีคอยทํา 
  ขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ เชน ผลงานวิจัย การตีพิมพเผยแพร 
  งานวิจัยของอาจารย เปนตน 
- การปอนขอมูลแบบ Real time ในระบบอิเล็กทรอนิกส เชน การ 
  กรอกขอมูลภาระงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานผานระบบ  
  การสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
- ใชระบบเครือขาย อีเมล โทรศัพท การเรียกประชุม และการ 
  ติดตอโดยตรง 

การรักษาความปลอดภัย 
และความลับ 

- มีระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจนดานความปลอดภัย เชน รหัสผานในการ 
  เขาถึงฐานขอมูลท่ีสําคัญ 
- มีระบบเครือขายท่ีปลอดภัย เชน มี firewall และระบบลงทะเบียน 
  การใชงานเครือขายไรสาย 
- ปฏบิัติตามระเบียบในการรักษาความลับของราชการอยางเครงครัด 
- มีการกําหนดชั้นลําดับความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญ  
  เชน ขอมูลบุคลากร ขอมูลผลการศึกษาของนักศึกษา 
- กําหนดชั้นความลับของขอมูลตามภาระหนาท่ีท่ีเจาหนาท่ี 
  แตละคนรับผิดชอบ 

 
4.2 ข.(2) ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีวิธีการในการทําใหขอมูลและสารสนเทศ

ท่ีตองการมีความพรอมใชงาน และทําใหบุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวของกัน สามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.5 วิธีการท่ีทําใหขอมูลและสารสนเทศพรอมใชงานและการเขาถึงขอมูล 
 

วิธีการท่ีทําใหขอมูลและสารสนเทศ 
มีความพรอมใชงาน 

วิธีการท่ีทําใหผูใชเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ 
ผูใช วิธีการเขาถึง 

- มีระบบเครือขาย (LAN) ท้ังระบบมีสาย 
  และไรสายเชื่อมโยงท่ัวท้ังศูนยฯ 
- มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลตางๆ กับ 
  มหาวิทยาลัยและใชขอมูลรวมกันในการ 
  สนับสนุนกิจกรรมการบริการและการ 
  ดําเนินงานสามารถระบุฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยง 
  จริงและใชงานจริงเกิดผลดีตอระบบการ 
  ปฏิบัติงาน 
- มีระบบดูแลบํารุงรักษาอุปกรณท่ีเก่ียวของ 
  คอมพิวเตอรและสารสนเทศและมีหนวยงาน 
  รับผิดชอบโดยตรง คือฝายคอมพิวเตอรและ 
  สารสนเทศ 
- มีระบบ IT สําหรับจัดเก็บเอกสารราชการ  
  โดยหนวยสารบรรณทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแล 
  ใหระบบพรอมใชงานไดตลอดเวลา 
- มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการ 
  พัฒนาศูนยฯ ซ่ึงแบงเปนบุคลากรสายวิชาการ 
  และสายสนับสนุนเรยีกวา e-Portfolio 
- ฝายคอมพิวเตอรและสารสนเทศอบรมให 
  ผูรับผิดชอบของฝาย/หนวยงานใหสามารถ 
  รวบรวมและอัพเดตขอมูลสําคัญในฐานขอมูล 
  ของฝาย และในเว็บไซตของศูนยฯ ใหเปน 
  ปจจุบันอยูเสมอ 

บุคลากร นักศึกษา/ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูสงมอบ และคู 
ความรวมมือ 

1. เขาถึงขอมูลไดตลอด  
   เวลาโดยผานอินเตอรเน็ต 
   และอินทราเน็ตของ 
   หนวยงานตางๆ 
2. ติดตอสอบถามเจาหนาท่ี 
   ธุรการ บุคลากรท่ีเก่ียวของ 
   โดยตรงทางโทรศัพท  
   โทรสารจดหมายและ 
   อีเมล 
 

 
การเขาถึงขอมูลสารสนเทศศูนยฯ มีการควบคุมรักษาระบบความปลอดภัยในการ

ประเมินผล โดยผูเรียนและฝายบริหารจัดการสามารถเขาถึงขอมูลผานทาง Internet ไดทุกท่ี
เพ่ือสะดวกในการทํางานแมวาจะอยูคนละสถานท่ีกันผานระบบรักษาความปลอดภัยดวยระบบการยืนยัน
ตัวบุคลคลกอนเขาใชงาน (Login) เพ่ือเขาถึงขอมูลท่ีตองการ เชน ระบบการเงิน ระบบทะเบียนนักศึกษา 
ระบบบุคลากร ฐานขอมูลการวิจัย ระบบประกันคุณภาพ ระบบแผนและโครงการ เปนตน ก็จะไดขอมูล
สารสนเทศท่ีมีประโยชนเพ่ือใชในการตัดสินใจ 
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การควบคุม

ระบบความปลอดภัย

การประเมินผล

ผูเรียน การบริหารจัดการ

Internet

ระบบการเงิน

การคลัง พัสดุ

ระบบทะเบียน

นักศึกษา
ระบบบุคลากร

ฐานขอมูลวิจัย

ระบบแผน

และโครงการ

ระบบการประกันคุณภาพ

นักศึกษา ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคลากร

 
 

แผนภาพท่ี 4.7 การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ 
 

4.2 ข.(3) คุณสมบัติของฮารดแวรและซอฟแวร  
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีศูนยวิทยบริการท่ีมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ

ในการดูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยฯ เชน การดูแลระบบเครือขาย การดูแลระบบ e-office 
เปนตน นอกจากนี้ ศูนยฯ มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานของฮารดแวรและซอฟแวร
อยางสมํ่าเสมอ จึงทําใหมั่นใจไดวาฮารดแวรและซอฟแวรของศูนยฯ มีความเชื่อถือไดปลอดภัย
และงายตอการใชงาน ศูนยฯ ไดดําเนินการตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.6 การทําใหอุปกรณท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศท่ีใชมีความเช่ือถือไดปลอดภัยและใชงานงาย 
 

วิธีการทําใหเช่ือถือได วิธีการทําใหปลอดภัย วิธีการทําใหใชงานงาย ผูรับผิดชอบ 
ฮารดแวร 
ศูนยฯ มีการปรบัเปลี่ยน 
รุน ใหทันสมัยเหมาะ 
แกการใชงานใหเปน
ปจจุบัน 

- มีรหัสผานกอนเขาใชงาน 
  เครื่อง 
- มีการตรวจเช็คเครื่องและ 
  ระบบเครือขายสมํ่าเสมอ 
- มีการปฏิบัติตามระเบียบ 
  การใชฮารดแวรท่ีปลอดภัย 
- มีเจาหนาท่ีประจําในการ 
  ดูแลบํารุงรักษาใหพรอม 
  ใชงานอยูตลอดเวลารวมท้ัง 
  มีฮารดแวร 
- ศูนยฯ มีนโยบายรองรับ 
  การเปลี่ยนแปลงฮารดแวร 
  และซอฟตแวร โดยทุกป 
  จะมีการตรวจสอบและ 
  ปรับปรุงเครื่องท่ีเสื่อม 
  ประสิทธิภาพในการใชงาน  
  หรือจัดซ้ือเครื่องใหมเพ่ือ 
  ทดแทนเครื่องเกาใหกับ 
  บุคลากร 

- อบรมเทคนิควิธีการใช 
  ฮารดแวรและระบบ 
  เครือขาย 
- จัดสรรฮารดแวรให 
  เพียงพอตอการใชงาน 
  ท้ังในการใหบริการ 
  นักศึกษาและเพ่ือการ 
  ใชงานประจาํของ 
  บุคลากรทุกคนในอัตรา 1:1 
- มีเครือขายภายในชนิดมี 
  สายและไรสายครอบคลุม 
  การใชงานท่ัวท้ังองคกร 

ฝายคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ 

ซอฟแวร 
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมให 
ทันสมัยเสมอมีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย
และเหมาะกับการใชงาน
ของศูนยฯ 

- มีรหัสผานของแตละบุคคล 
- โปรแกรมท่ีงานสารสนเทศ 
  พัฒนาข้ึนเองจะตัดการ 
  ติดตอโดยอัตโนมัติหากไมมี 
  การใชงานระยะเวลาหนึ่ง 
- มีไฟรวอล และโปรแกรม 
  ปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 
  และสปายแวร  
- มีการสแกนไวรัสและ 
  สปายแวรอยางสมํ่าเสมอ 
- มีการปฏิบัติตามระเบียบ 
  การใชซอฟทแวรท่ีปลอดภัย 

- อบรมเทคนิควิธีการใช 
  โปรแกรมตาง  ๆและวิธี  
  การสืบคนฐานขอมูล 
- สรางระบบเครือขาย 
  ภายในศูนยฯ ระบบใชงาน 
   รวมกันของไฟลตางๆ 
- มีการพัฒนาโปรแกรม 
  สําหรับใชงานภายใน 
  ศูนยฯ 
- เว็บไซตและโปรแกรม  
  มีลักษณะท่ีทําใหผูใช 
  สะดวกในการใชงาน 

ฝายคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

 

วิธีการทําใหเช่ือถือได วิธีการทําใหปลอดภัย วิธีการทําใหใชงานงาย ผูรับผิดชอบ 
ซอฟแวร (ตอ) 

 - ปฏิบัติตาม พรบ. การ 
  กระทําความผิดเก่ียวกับ 
  คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
- ใชโปรแกรมลิขสิทธิ์ 
  ท่ีจําเปน  ไดแก MS  
   windows, MS office 

  

 

4.2 ข.(4) ความพรอมใชในภาวะฉุกเฉิน 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ไดดําเนินการเพื่อใหขอมูลและสารสนเทศ

ทั้งระบบฮารดแวรและซอฟแวรมีความพรอมใชงานอยางตอเนื่อง ในภาวะฉุกเฉินขอมูลสวนกลางท่ีอยู
บนเครื่องแมขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยอยูในระหวางการจัดหาระบบสํารองขอมูลท่ีทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพสูงมาใชทดแทน สําหรับขอมูลดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ
ไดจัดเก็บสํารองไวท่ีฝายตางๆ โดยตรง สวนขอมูลดานทะเบียนและประมวลผลศูนยฯ ไดใชระบบรวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสวนกลาง มีการจัดจางภาคเอกชนในการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย/อุปกรณเครือขายท่ีสําคัญ และสามารถดําเนินการแกไขไดทันทวงที  

ในการรักษากลไกท่ีทําใหขอมูลและสารสนเทศมีความพรอมในการใชงาน รวมท้ังระบบ
ฮารดแวรและซอฟตแวรทันกับความตองการและทิศทางของบริการทางการศึกษา และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ศูนยฯ ไดดําเนินการตางๆ ดังนี ้

 

ตารางท่ี 4.7 ระบบการจัดการขอมูลและสารสนเทศเพ่ือความพรอมใชและทันตอการเปล่ียนแปลง  
               ในภาวะฉุกเฉิน 
 

ระบบการจัดการขอมูล 
และสารสนเทศ 

วิธีการในการทําใหอุปกรณท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศเหมาะสม 
พรอมใชงานและทันตอการเปล่ียนแปลง 

- มีคณะกรรมการสารสนเทศดูแล 
  กํากับนโยบายและทิศทางพัฒนา 
  สารสนเทศ 
- มีผูรับผิดชอบและหรือคณะทํางาน 
  ท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอมูล 
  สารสนเทศของหนวยงาน 

ฮารดแวร 
- บํารุงรักษาเครื่องทุกภาคเรียนทําใหประหยัดม่ันใจวาเครื่อง 
  สามารถรองรับซอฟแวรใหมๆ ได 
- ปรับเปลี่ยนอุปกรณใหเหมาะสมกับการใชงาน 
ซอฟแวร 
- ใชซอฟแวรลิขสิทธิ์ท่ีมหาวิทยาลัยและศูนยฯ จัดซ้ือท่ีสามารถ 
  อัพเดทโปรแกรมไดตลอดเวลา 
- จัดสรรงบประมาณในการดูแลและพัฒนาซอฟตแวรใหมี 
  ความทันสมัย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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