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หมวด 5 : การมุงเนนบุคลากร 
 
 
5.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน  

5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
5.1 ก.(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จํานวนนักศึกษาในแตละป 

จึงเพิ่มมากขึ้น ศูนยฯ จึงมีกระบวนการวิคราะหความตองการดานขีดความสามารถของศูนยฯ 
โดยกําหนดขีดความสามารถท่ีตองการรายตําแหนง ซ่ึงแบงออกเปน 2 สาย คือ สายวิชาการ และ
สายสนับสนุน จากนั้นประเมินขีดความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยู เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรท่ีมีอยูใหสอดคลองตอความตองการ เชน การศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของกับการทํางาน ถาขีด
ความสามารถไมสอดคลองตอความตองการ ศูนยฯ จะจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป เพื่อเปดรับสมัคร 
สายวิชาการและสายสนับสนุนใหกับมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหา คัดเลือก วาจาง และบรรจุตามลําดับ 
ซ่ึงในข้ันตอนแรกศูนยฯ จะเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดวยตนเองกอน เพ่ือพิจารณาบุคลากรท่ีเหมาะสม 
และสอดคลองตอความตองการของศูนยฯ โดยกําหนดตามสายงานดังนี้ 

1. สายวิชาการ ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงมี
คณะกรรมการประจําหลักสูตร จํานวน 5 ทาน โดยท่ีคณาจารยประจําหลักสูตรจะตองจบตรงตามหลักสูตร
ท่ีเปดสอน หรือหลักสูตรท่ีใกลเคียงกับสายการศึกษา มีอาจารยประจําศูนยการศึกษา พัฒนาหลักสูตรใหมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา  

2. สายสนับสนุน ไดแก เจาหนาที่ฝายวิชาการและงานทะเบียน มีหนาที่มีหนาท่ี
ใหคําปรึกษาดานวิชาการ งานจัดตารางเรียนตารางสอน งานจัดตารางสอบ งานบริการและรับสมัคร
นักศึกษา ฝายการเงินและพัสดุ มีหนาท่ีในการเบิกจายเงินและวัสดุอุปกรณสําหรับศูนยฯ ฝายคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการใชอุปกรณตางๆ ภายในศูนยฯ ฝายธุรการและงาน
สารบรรณ มีหนาท่ีเก่ียวกับการทําหนังสือราชการเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอสื ่อสารกับ
หนวยงานภายในและภายนอกศูนยฯ ฝายการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ฝายวิทยบริการ มีหนาท่ีในการบริการดานหนังสือ สื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงการ
สืบคนขอมูลของนักศึกษา ฝายวิจัย มีหนาท่ีติดตอประสานงานเก่ียวกับการวิจัยท้ังภายในและภายนอก
ศูนยฯ ฝายยานพาหนะ มีหนาท่ีในการรับสงนักศึกษาและงานขนสงตางๆ ฝายเลขานุการ มีหนาที่ติดตอ
ประสานงานระหวางผูบริหารและฝายตางๆ ทั้งภายในและภายนอก เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม 
และเตรียมการประชุม ผูอํานวยการศูนยฯ เปนผูคํานวณอัตรากําลังใหมีเพียงพอตอการใหบริการกับนักศึกษา 
และผูมาใชบริการของศูนยฯ เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางราบรื่น และทันตอความตองการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 5.1 ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
 

ตารางท่ี 5.1 การสรรหา วาจาง และรักษาพนักงาน 
 

ดาน กระบวนการ 
การสรรหาเพ่ือรับเขาทํางานเพ่ือใหได
ผูปฏิบัติงานท่ีหลากหลายสาขา
วิชาชีพทุกชุมชน อายุ เพศ ศาสนา 

1. ประกาศรับสมัครท่ีเว็บไซตของศูนยฯ 
2. การแนะแนวและบอกตอจากผูสอน ผูปฏิบัติงานจากใน 
    มหาวิทยาลัย 
3. การแนะแนวและบอกตอจากผูสอน ผูปฏิบัติงานภายนอก 
   มหาวิยาลัย 
4. แผนอัตรากําลัง 4 ป เสนอมหาวิทยาลัย 

การคัดเลือก 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
    โดยผานระบบกองบริหารงานบุคคลตามเกณฑการคัดเลือก 
    ของมหาวิทยาลัย 
2. ศูนยฯ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
3. ศูนยฯ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากบุคคคลนอกมหาวิทยาลัย 
   เกณฑการคัดเลือกของศูนยฯ นครนายก 

- บุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสม 
- มีเจตคติเก่ียวกับการทํางาน 
- ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตรงตามความตองการ 
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ตารางท่ี 5.1 (ตอ) 
 

ดาน กระบวนการ 
วาจาง 1. ผานหลักเกณฑการคัดเลือก 

2. การตรวจสุขภาพและมีหนังสือรับรองดานสุขภาพตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยกําหนด 
3. การตรวจสอบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร/คุณสมบัติ 
4. การทําสัญญาจางงานตามระเบียบกองบริหารงานบุคคล 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก  6 เดือน 
6. ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
7. การสอบเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

การรักษาพนักงานใหม 1. จัดกิจกรรมพบปะสังสรรคระหวางผูรวมงาน 
2. จัดพ่ีเลี้ยง (หรือหัวหนางาน) ใหคําแนะนําการปฏิบัติงาน 
3. การปรับเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม 
   มหาวิทยาลัยกําหนด 
4. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงภายในศูนยฯ หรือรวมเปน 
   คณะกรรมการกิจกรรมตางๆ 
5. สงเขาอบรมในหลักสูตรตางๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 
6. ศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ 
7. สวัสดิการตางๆ และผลประโยชนตอบแทนบุคลากร 
8. การขอทุนการศึกษาตอ 
9. การตรวจสุขภาพประจําป (ฟรี)  

 
5.1 ก.(2) บุคลากรใหม 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เมื่อมีรับการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานแลว 

การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยประเมินจากจํานวนของนักศึกษา และทําตาม
กระบวนการในแผนภาพที่ 5.1 และตารางท่ี 5.1 ศูนยฯ มีการพัฒนาบุคลากรใหมใหมีคานิยมรวม คือ 
SMART พรอมท้ังตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ การประเมินสายวิชาการ
จะประเมินจากนิเทศของอาจารยพ่ีเลี้ยงสําหรับบุคลากรใหม การประเมินตนเองตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
และการประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษา อีกสวนหนึ่งการประเมินสายสนับสนุนจะทําการประเมิน
จากปฏิบัติงาน และประเมินตามสมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะทําการประเมินทุกภาคการศึกษา รวมป
ละ 2 ครั้ง เพ่ือใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห สรางสรรคผลงาน มีจริยธรรม และมีความ
นอบนอม สูความเปนเลิศในทุกๆ ดาน โดยเนนการรวมกันเปนทีม (Team Work) รายละเอียดดังนี้  
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แผนภาพท่ี 5.2 การพัฒนาบุคลากรของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
  
5.1 ก.(3) การทํางานใหบรรลุผล 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีนโยบายการกระจายงานในสวนตางๆ ใหอาจารย 

และเจาหนาท่ีไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบงานตางๆ ของศูนยฯ ตามโครงสรางการบริหารงานของศูนยฯ 
เชน ไดมอบหมายงานกิจกรรมนักศึกษาใหกับอาจารยในการประสานงานการจัดกิจกรรมตางๆ 
กับนักศึกษาโดยตรง ตั้งคณะทํางานในศูนยวิจัยซ่ึงเปนเอกลักษณของศูนยฯ โดยการมอบหมายใหเจาหนาท่ี
กระจายขาวสารเก่ียวกับการวิจัย ติดตอ สื่อสาร และคนควาขอมูลสารสนเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกอาจารยในการหาขอมูลในการทําวิจัย มอบหมายเจาหนาที่ในการดูแลฝายวิชาการของศูนยฯ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับอาจารยในการติดตอสื่อสารกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ศูนยฯ ไดจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน มคอ.3 เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตาม TQF" ของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผูอํานวยการศูนยฯ พรอมดวย
คณาจารยเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางมาตรฐานการเขียน มคอ.3 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ และนําสูการวัดประเมินผลการเรียนของนักศึกษาอยางมีประสิทธิผล ประจําปการศึกษา 2556 
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พรอมท้ังสงเสริมใหบุคคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
องคความรูดานการวิจัยเชิงคุณภาพใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรท่ี 1 "การวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ือทองถ่ินชุมชนยั่งยืน" โดยมี ดร.วิโรจน พรหมสุด เปนวิทยากรหลัก และ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้งนครนายก เปนประธานปดการอบรมฯ และมอบวุฒิบัตรใหแก
ผูเขารวมอบรมในครั้งนี้ เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุม ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้งนครนายก 
และจัดการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสูตําแหนงทางวิชาการ โครงการที่ 2 หลักสูตร "สถิติวิเคราะห
ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ดวยโปรแกรม LISREL" ระหวางวันท่ี 29 -31 ตุลาคม 2556  
โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้งนครนายก เปนวิทยากรเพ่ือสงเสริม
ใหบุคลากรสามารถทํางานวิจัยที่ใชสถิติชั้นสูง สามารถตีพิมพผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติได 
ณ หองประชุม ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใตเกี่ยวกับวิจัย
อยางตอเนื่องและสามารถนําไปประยุกตใชได 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 5.3 ลักษณะการบริหารงานภายในศูนยการศกึษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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ท้ังนี้ผูอํานวยการศูนยฯ มีการตั้งคณะกรรมการทํางานในทุกกิจกรรมซ่ึงจะตองมีอาจารย
และเจาหนาท่ีเปนผูประสานงานควบคูทุกภาระงาน เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหหัวขอเกี่ยวกับงาน
เพ่ือไดใหคณะทํางานวางแผนการจัดการวาจะไปสูจุดมุงหมายอยางไร เพ่ือใหเจาหนาท่ีและคณาจารยทํางาน
รวมกัน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอศูนยฯ และเปนการสรางความสามัคคี การทํางานเปนทีม 
และความเปนหนึ่งเดียวกันของคนในศูนยฯ มีการติดตาม ประเมินผลการทํางาน โดยการจัดประชุมศูนยฯ 
ทุกเดือน เพ่ือใหคณะทํางานแจงผลการดําเนินงาน และความกาวหนาของงานในแตละครั้ง หาขอสรุป หรือ
ชวยกันหาแนวทางในการพัฒนางานตอไป และประเมินผลการทํางานท่ีเสร็จสมบูรณตามงบประมาณท่ีไดรับ
การจัดสรร 

 

5.1 ก.(4) การจัดการการเปล่ียนแปลงดานบุคลากร  
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผูอํานวยการศูนยฯ มีนโยบายกระจาย

อํานาจของผูบริหารศูนยฯ ทําใหการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรมีผลกระทบคอนขางนอย เพราะในทุกๆ 
สวนงานจะมีเจาหนาท่ีและคณาจารยเปนผูดําเนินงาน ซ่ึงถามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตองออกจากหนวยงาน 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกยาย ผูรับผิดชอบงานจะทําการถายทอดงานทั้งหมดใหกับบุคคลที่รับผิดชอบ
รวมกัน และทําการถายทอดไปยังบุคลากรใหมที่เขามาปฏิบัติหนาท่ีแทน ทําใหการทํางานดําเนินไปได
อยางตอเนื่องและบรรลุเปาหมาย มีการจัดอบรมบุคลากรทําใหสามารถทํางานไดตรงตามสายงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการจัดทําแผนตามอัตรากําลัง เพ่ือสํารองบุคลากรในกรณีท่ีบุคลากรมีการโยกยาย 
หรือลาออกทําใหแผนงานไมสะดุดและดําเนินตอไปได 

 

ตารางท่ี 5.2 การวิเคราะหการจัดการเปล่ียนแปลงดานบุคลากร 
 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานบุคลากร การจัดการ/กลยุทธ 
จํานวนการรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน  - การเชิญอาจารยจากในมหาวิทยาลัยมาสอน 

 - การพิจารณาคัดเลือกเจาหนาท่ีจากในมหาวิทยาลัย 

 - การใหบริการแบบ One Stop Service 

 - การเพ่ิมชองทางการใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกส 

 - การสรรหาวาจาง 
การลาออก  - การพิจารณาคัดเลือกเจาหนาท่ีจากในมหาวิทยาลัย 

 - การสรรหาวาจาง 
บุคลากรขาดขีดความสามารถเฉพาะดานท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

 - จัดอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใหตรงตอการปฏิบัติงาน 

 - การศึกษาตอ 
การเกิดอุบัติเหตุและความไมปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

- การตรวจสุขภาพประจําป 
- แผนบริหารความเสี่ยง  
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5.1 ข. บรรยากาศการทํางาน 
5.1 ข.(1) สภาพแวดลอมของการทํางาน  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก คํานึงถึงสภาพแวดลอมในการทํางานเปนสิ่งสําคัญ 

โดยการจัดการสภาพแวดลอม ดังนี้  
1. สิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ เนื่องจากศูนยฯ เปนหนวยงานท่ีใหบริการทางดานวิชาการ

และงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นเปนหลัก จึงทําใหมีผูเขามาติดตอประสานงานกับศูนยฯ ตลอดเวลา 
ศูนยฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญในจุดนี้ จึงมุงเนนใหมีการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาข้ึน 
จัดใหมีการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีและสรางความประทับใจสําหรับผูเขามา
ติดตอประสานงาน รวมท้ังสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนการสอน ชวยสงเสริมกระบวนการเรียน
การสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และชวยสรางความสนใจใฝรูใฝศึกษา ตลอดจนปลูกฝงใหนักศึกษา
รวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอมอีกดวย กิจกรรมนี้มีอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปท่ี 1 เขารวมโครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในศูนยฯ 
เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู  

2. สิ่งแวดลอมทางดานเคมี เนื่องจากศูนยฯ อยูในสถานท่ีตั้งท่ีเหมาะสมไมใกลแหลง
ท่ีผลิตสารเคมี จึงมีความปลอดภัย  

3. สิ่งแวดลอมทางดานชีวภาพ เนนการเปนกัลยาณมิตรเปรียบเสมือนครอบครัว 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และการทํางานเปนทีม จัดกีฬาสี "สวนดุสิตเกมส 5" ข้ึน และสวนดุสิตเกมส ครั้งท่ี 2 
ประจําปการศึกษา 2556 เพ่ือเปนการเสริมสรางรางกาย ตลอดจนสรางความสามัคคีและความสัมพันธอันดี
ระหวางนักศึกษาอาจารยและเจาหนาท่ี เกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกันอีกดวย  

4. สิ่งแวดลอมทางดานสังคม มีการใหบริการแกสังคมและชุมชน การเขารวมงานตางๆ 
ของจังหวัด สืบสานประเพณีและวัฒธรรมไทย เชน การแหเทียนพรรษา ประเพณีวันลอยกระทง เปนตน 
และจัดบริการวิชาการแกสังคม ไดแก โครงการ "อาสาแบงปนรอยยิ้มเพ่ือนอง" โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร 
สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปท่ี 1 จํานวน 10 คน ไดรวมซอมแซมปรับปรุงสนามเด็กเลนใหมีสภาพที่ดี
และสวยงาม ระหวางวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนคลองยางนุสรณ ตําบลหวยโจด 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว และโครงการ “นิทรรศการและการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคตะวันออก ประจําป 2556” โดยมีการจัดบูธจําลองหองเรียนของเด็กปฐมวัย ดวยผลงานการผลิตสื่อ
การสอนและจัดมุมประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร พรอมท้ังมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารยศูนยฯ นครนายก ระหวางวันท่ี 3 -5 
กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมโซเฟย อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   

นอกจากนี้ ศูนยฯ มีความพรอมในเรื่องของโสตทัศนูปกรณตางๆ ในการดําเนินกิจกรรม 
เชน หองคอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต หองสมุด รวมท้ังสื่ออุปกรณ เทคโนโลยี โตะเรียนท่ีไดมาตรฐาน 
และมีแมบานทําความสะอาดทุกวัน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับคณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา 
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5.1 ข.(2) สิทธิประโยชนและนโยบายสําหรับบุคลากร 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดดําเนินการจัดการสิทธิประโยชนของพนักงาน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิต เรื่อง อัตราการจายเงินทุนและหลักเกณฑการเบิกจายเงินทุน 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลกร พ.ศ. 2555 และภายในศูนยฯ ยังจัดใหมีหองพยาบาลสําหรับอาจารย เจาหนาท่ี 
และนักศึกษาท่ีไดรับบาดเจ็บจากการทํากิจกรรม จัดตั้งศูนยวิจัยเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับคณาจารย
ท่ีตองการทําวิจัย และเปนแหลงขอมูลในการทําวิจัย พรอมท้ังชวยเหลือในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 
ทําใหคณาจารยเขาถึงงานวิจัยไดงาย สะดวกและรวดเร็ว 

 
ตารางท่ี 5.3 สวัสดิการและสิทธิประโยชนสําหรับบุคลากร 

 

สวัสดิการ 
บุคลากร 

สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน 
1. คาประกันตนในการประกันสังคม    
2. ตรวจสุขภาพประจําป    
3. กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ    
4. คาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ    
5. คาตอบแทนตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 
   หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

- -  

6. คาวิทยฐานะ -  (ครู) - 
7. ลาปวย ลากิจ ลาคลอด ลาบวช    
8. ทุนการศึกษาตอ    
9. สวัสดิการบานท่ีพักอาศัย -  - 
10. คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง และรายจายในการ 
     ไปประชุม อบรม หรือสัมมนาตามคําสั่ง 

   

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

5.2 ก. ผลการปฏิบัติการของบุคลากร 
5.2 ก.(1) องคประกอบของความผูกพัน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก แบงองคประกอบของความผูกพันในงานออกเปน 3 

สวนดังนี้  
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1. เปาหมายของงานที่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากศูนยฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธ 
ในการจัดการบริหารจัดการของศูนยฯ มีการกระจายอํานาจและแบงหนาท่ีในการทํางานแตละฝาย  

2. คานิยมรวมของบุคลากรในศูนยฯ คือ SMART เปนสิ่งท่ีใชในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และการกําหนดงานใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในศูนยฯ  

3. การสนับสนุนรวมมือกันระหวางบุคคล เนื่องจากบุคลากรของศูนยฯ มีจํานวนไมมาก 
จึงมีการรวมมือกันทํางาน (Team Work) การใชหลักกัลยาณมิตรชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมีการจัด
กิจกรรมสรางสายสัมพันธกับหนวยงานที่เกี่ยวของเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม มีการจัดบรรยากาศ
ตามแนวคิดการศึกษาปฐมวัย โดยมีบุคลากรของศูนยฯ โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ โฮมเบเกอรี่ 
และโรงสีขาวเขารวมโดยพรอมเพรียงกัน รับประทานอาหารรวมกัน จับฉลากของขวัญ โดยมี 
ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้งนครนายกและ อาจารยวีระ สูญยี่ขันธ 
มอบรางวัลแดผูท่ีแตงกายยอดเยี่ยม บรรยากาศเปนไปดวยความสนุกสนาน เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2557 
ทําใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี โดยรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี 5.4 องคประกอบของความผูกพัน 
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5.2 ก.(2) วัฒนธรรมองคการ 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีกระบวนการในการสรางวัฒนธรรมองคกร 

ดวยการทําความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมในองคกรจากการสนทนา แสดงความคิดเห็นในการประชุม
ประจําเดือนของศูนยฯ ระหวางสายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน ผูบริหารชี้แจงนโยบายของ
ศูนยฯ เพ่ือใหมีความเขาใจตรงกัน ใชหลักในการบริหารแบบครอบครัว เนนการเคารพนอบนอมผูใหญ 
จากนั้นลงมือปฏิบัติตามแผนและนโยบาย โดยมีการติดตามอยางใกลชิดจากผูบริหาร เชน การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพ่ือหารือในการวางแผนและดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธของศูนยการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้งนครนายก โดยมี นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
นครนายก เปนประธาน ณ หองประชุมศูนยวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้งนครนายก 
วันท่ี 7 ตุลาคม 2556 และผลการสะทอนกลับจากการทํางาน การพึ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกันแบบ
กัลยาณมิตร รวมกันทํางานเปนทีม ออกแบบการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับความสามารถแตละบุคคล 
โดยมีการติดตาม ประเมินผล รวมมือกันทํางานใหบรรลุเปาหมายตามกลยุทธท่ีกําหนดไว และใชวิธีการ
เขาปรึกษาโดยตรงกับผูบริหาร เพ่ือใหการดําเนินงานไปดวยความรวดเร็ว และตรงตามวัตถุประสงคของงาน 
ทํางานใหเสร็จเรียบรอยตามกําหนดเวลา รายละเอียดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 5.5 กระบวนการสรางวัฒนธรรมองคการของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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5.2 ก.(3) การจัดการผลการดําเนินการ  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษาท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก จึงเปนขอดี

ท่ีผูอํานวยการศูนยฯ สามารถพบปะกับคณาจารย และเจาหนาท่ีไดบอยครั้ง มีการประชุมบุคลากรทุกเดือน 
เพ่ือสะทอนกลับการปฏิบัติงาน หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดอยางสะดวกและบอยครั้ง 
หลักการทํางานของศูนยฯ เปนไปอยางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีผลสะทอนกลับ เชน การสะทอน
กลับการจัดการเรียนการสอนของอาจารยจากนักศึกษา และการสะทอนกลับจากนักศึกษาถึงเจาหนาท่ี 
รวมท้ังสายบริหารของศูนยฯ ดวย และนําผลสะทอนกลับดังกลาวเขาประชุมศูนยฯ ทุกครั้ง และ
ผูอํานวยการจะมีการกลาวถึงเปาหมาย นโยบายตางๆ และกลยุทธของศูนยฯ ใหแกบุคลากรทุกคนได
รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนศูนยฯ ไปในทิศทางเดียวกับทางมหาวิทยาลัย มีการสะทอน
กลับการทํางานรายบุคคลในระหวางการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นําสูการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5.6 การดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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5.2 ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
5.2 ข.(1) การประเมินความผูกพัน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของคณาจารย 

และเจาหนาท่ีในศูนยฯ ประจําปการศึกษา 2555 เก่ียวกับการดําเนินงานภายในศูนยการศึกษา รอยละ
ของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมของศูนยฯ การประชุมแบบมีสวนรวม และจํานวนการขาดงานของบุคลกร 
เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของศูนยฯ ใหมีประสิทธิภาพการทํางานเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของคณาจารย และเจาหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี 

 
5.2 ข.(2) ความสัมพันธกับผลลัพธของสถาบัน  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก โดยนโยบายของผูอํานวยการศูนยฯ เปดโอกาสให

สายวิชาการ และสายสนับสนุน มีการทํางานรวมกันเปนทีมมากข้ึน และจากผลการประเมินบุคลากร
พบวาบุคลากรมีความสัมพันธกับคานิยมรวมของศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้งนครนายก คือ SMART 
และไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆ ตัวอยางเชน โครงการสงเสริมการสรางเครือขายดานการวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัย : การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการวิจัยเชิงพัฒนาพ้ืนท่ีกับศูนยการศึกษานอก
ท่ีตั้งนครนายก ในโอกาสนี้ไดรับเกียรติจาก ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผูอํานวยศูนยฯ ใหการตอนรับและพา
เยี่ยมชมสถานท่ี นอกจากนี้ไดรับฟงการบรรยายเรื่อง ประสบการณดานการวิจัยเชิงพัฒนาพื้นที่จาก 
ดร.วิโรจน พรหมสุด รวมทั้งไดพบปะสรางเครือขายกับหนวยงานทางวัฒนธรรมและทองเที่ยวของ
จังหวัดนครนายก ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก  

 
5.2 ค. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 

5.2 ค.(1) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร

ที่เขาฝกอบรมกับบุคลากรภายในศูนยฯ และนําความรูท่ีไดรับมาปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนรูของบุคลากร โดยใชหลักเนนการปฏิบัติ (Practice) เปนแบบ Coaching เปดโอกาสใหคณาจารย
ท่ีสนใจจะสงผลงานทางวิชาการในการยื่นขอเสนอตําแหนงทางวิชาการเขาฝกอบรมในโครงการ “สงเสริม
ศักยภาพอาจารยในการเขียนผลงานทางวิชาการ” ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนผูจัด เพ่ือเรียนรู
วิธีการในการเขียนตําราขอเสนอตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงการสงอาจารยใหมเขาฝกอบรมตามโครงการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเอกสารตํารา” ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหเต็มตามศักยภาพ โดยใหอาจารยในหลักสูตรเลือกหัวขอท่ีสนใจ
ในการเขารวมกิจกรรมและตรงตามวิชาท่ีสอน ทําใหเกิดความรูความเขาใจในรายวิชานั้นๆ เพ่ิมมากข้ึน 
และไดนวัตกรรมในการจัดเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับ
นักศึกษาตอไป 
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5.2 ค.(2) ประสิทธิผลของการเรียนรูและพัฒนา  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผูถูกประเมิน

จะตองสงแฟมสะสมผลงานประจําภาคการศึกษาเพื่อประเมินตนเอง และรับการประเมินจาก
คณะกรรมการในการประเมินท่ีศูนยฯ ตั้งข้ึน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยแบงผลงานในสายวิชาการ คือ มคอ.3 และ มคอ.5 เอกสารประกอบการสอน
อยางนอย 1 รายวิชา งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยท่ีไดรับทุนจากภายนอก งานตามท่ีมหาวิทยาลัยมีคําสั่ง 
และแฟมประเมินตนเองตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนสายสนับสนุนแบงผลงาน
ไดดังนี้ แบบขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุลากรประจําศูนยฯ และการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการของบุคลากร  โดยมีการประเมินปละ 2 ครั้ง จากการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญในศาสตร และเปนผูปฏิบัติงานประจําของศูนยฯ มีคณะกรรมการในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือทําการลงคะแนนประเมินผลการประเมินตนเองของบุคลากรตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย และแจงใหบุคลากรทราบผลการประเมิน พรอมท้ังแนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากคณะกรรมการ เพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 
  5.2 ค.(3) ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีแผนความกาวหนาของแตละสายงาน มีการกําหนด
ความกาวหนาใหบุคลากร โดยสงเสริมใหบุคลากรเขาสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ี
มหาวิทยาลัยเปดรับ และสนับสนุนการศึกษาตอของบุคลากรภายในศูนยฯ ใหตรงตามสายงานท่ีตนปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนางานท่ีตนรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังสนับสนุนใหบุคลากรขอทุนวิจัย ทุนศึกษา
ตอในระดับสูงข้ึน และการยื่นขอเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอตําแหนงตามลักษณะความกาวหนา
ในงาน รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.4 การจัดการความกาวในหนาท่ีการงานสําหรับบุคลากร 
 

การจัดการ 
กลุมบุคลากร 

สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน 
1. ความกาวหนา 
   ในอาชีพและ 
   ตําแหนงงาน 

- การพัฒนาเขาสู 
  ตําแหนงวิชาการ 
- การเลื่อนเงินเดือน/ 
  เลื่อนตําแหนง 
- การตอสัญญาตาม 
  ระยะ 

- การพัฒนาเขาสู 
  ตําแหนงวิชาการ 
- การเลื่อนเงินเดือน/ 
  เลื่อนตําแหนง 
- การตอสัญญาตาม 
  ระยะ 

- การพัฒนาเขาสู 
  ตําแหนงชํานาญการ 
  และเชี่ยวชาญ 
- การเลื่อนเงินเดือน/ 
  เลื่อนตําแหนง 
- การตอสัญญาตามระยะ 
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ตารางท่ี 5.4 (ตอ) 
 

การจัดการ 
กลุมบุคลากร 

สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน 
2. ทุนสนับสนุน - ทุนวิจัย 

- เงินประชุมวิชาการ 
- ทุนแตงตํารา 

- ทุนวิจัย 
- เงินประชุมวิชาการ 
- ทุนแตงตํารา 

- ทุนวิจัย 
- เงินประชุมวิชาการ 
 

3. การศึกษาตอ - ศึกษาตอปริญญาเอก 
- อบรม/ดูงาน ตาม 
  วิชาชีพ 

- ศึกษาตอปริญญาเอก 
- อบรม/ดูงาน ตาม 
  วิชาชีพ 

- ศึกษาตอปริญญาโท 
- อบรม/ดูงาน ตาม 
  วิชาชีพ 

 


