
หมวด 7 : ผลลัพธ 
 
 

7.1 ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานกระบวนการท่ีมุงเนนผูเรียน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีแนวโนมดานการผลิตบัณฑิต ประจําปการศึกษา 
2557 ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 7.1 แนวโนมดานการผลิตบัณฑิตตามคะแนนการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

ประจําปการศึกษา 2557 
 
7.1 ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

7.1 ข.(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน

ทุกภาคการศึกษา โดยแบงการประเมินความพึงพอใจออกเปน 5 ดาน คือ  
1. ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
2. ดานประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 
3. ดานเทคนิคการสอนในภาพรวม 
4. ดานความสามารถในการถายทอดเนื้อหา 
5. ดานความรูความสามารถในรายวิชาท่ีสอน 
โดยผลการประเมินประจําปการศึกษา 2557 รายละเอียดดังนี้ 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   106 
 



 
 

แผนภูมิท่ี 7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน   
  

ท่ีมา : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจําปการศึกษา 2557 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 7.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

ประจําปการศึกษา 2557 
 

7.1 ข. (2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน   
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการวิเคราะหระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ีกอใหเกิด

ความเสี่ยง จํานวน 3 ดาน ดังนี้ 
1. ดานสวัสดิการในชีวิตและทรัพยสิน 
2. ดานการปฏิบัติการและไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ 
3. ดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   107 
 



7.1 ค. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการประเมินความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ

บริการวิชาการทุกครั้ง โดยแบงการประเมินความพึงพอใจออกเปน 5 ดาน คือ  
1. ดานการนําความรูไปใช 
2. ดานความรูความเขาใจ 
3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
4. ดานสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
5. ดานวิทยากร 
โดยผลการประเมิน ประจําปการศึกษา 2557 รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 7.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการบริการวิชาการ 
 
7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

7.2 ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  7.2 ก.(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน และผูมีสวนได
สวนเสีย โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียตามคะแนนการประเมิน
ดังนี้  

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   108 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 7.5 ความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

ประจําปการศึกษา 2557 
 

7.2 ก.(2) ความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการประเมินความผูกพันของผูเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสีย โดยมีผลการประเมินความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียดังนี้ 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   109 
 



 
 

แผนภูมิท่ี 7.6 ผลการประเมินความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

ประจําปการศึกษา 2557 
 
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร   

7.3 ก. ผลลัพธดานบุคลากร 
7.3 ก.(1) ดานอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง นครนายก มีกระบวนการวิคราะหอัตรากําลัง และขีด

ความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองตอความตองการของศูนยฯ โดยจําแนกตามสายงาน จํานวนบุคลากร 
และวุฒิการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   110 
 



 
 

แผนภูมิท่ี 7.7 สายงาน จํานวนบุคลากร และวุฒิการศึกษา 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

ประจําปการศึกษา 2557 
       

7.3 ก.(2) ดานบรรยากาศการทํางาน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก มีการจัดการสภาพแวดลอมและบรรยากาศการทํางาน

ซ่ึงศูนยฯ ใหความสําคัญเปนอยางมาก และศูนยฯ ยังมีความพรอมในเรื่องของโสตทัศนูปกรณตางๆ 
มีแมบานทําความสะอาดทุกวัน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา 
โดยศูนยฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจดานบรรยากาศการทํางานดังนี้ 

 

 
แผนภูมิท่ี 7.8 ความพึงพอใจดานบรรยากาศการทํางาน  

ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  
ประจําปการศึกษา 2557 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   111 
 



7.3 ก.(3) ดานความผูกพันของบุคลากร 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอศูนยฯ 

ทุกป โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 7.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ประจําปการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

แผนภูมิท่ี 7.10 ระดับองคประกอบดานความผูกพันของบุคลากร 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

ประจําปการศึกษา 2557 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   112 
 



7.3 ก.(4) ดานการพัฒนาบุคลากร 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรร

งบประมาณในการเขาอบรม การเขารวมประชุมสัมมนา จึงทําใหบุคลากรของศูนยฯ มีการพัฒนาตนเอง
อยูตลอดเวลา ผานคานิยมรวม (SMART) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 7.11 ระดับของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ประจําปการศึกษา 2557 
 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและธรรมาภิบาล :  
7.4 ก. ผลลัพธดานการนําองคการ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม  

7.4 ก.(1) การนําองคการ  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการประเมินการบริหารจัดการดานการนําองคการ

ของผูบริหาร โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   113 
 



 
 

แผนภูมิท่ี 7.12 ผลการประเมินผูบริหารดานการนําองคการ 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

ประจําปการศึกษา 2557 
 

7.4 ก.(2) ธรรมาภิบาล 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการประเมินการบริหารจัดการดานธรรมาภิบาล

ของผูบริหาร โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 7.13 ผลการประเมินผูบริหารดานธรรมาภิบาล 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

ประจําปการศึกษา 2557 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   114 
 



7.4 ก.(3) กฎหมาย ขอบังคับ และการรับรองมาตรฐาน   
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

(สกอ.) ระดับหลักสูตร จํานวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปการศึกษา 2557 ของสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
7.4 ก.(4) จริยธรรม  
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการประเมินการบริหารจัดการดานจริยธรรม

ของผูบริหาร โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
 
 

   

แผนภูมิท่ี 7.14 ผลการประเมินผูบริหารดานจริยธรรม 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

ประจําปการศึกษา 2557 
 

7.4 ก.(5) สังคม 
ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง นครนายก มีการใหบริการวิชาการแกสังคม มีจํานวน

หนวยงานท่ีศูนยฯ ใหบริการวิชาการดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 7.15 จํานวนหนวยงานท่ีศูนยฯ ใหบริการวิชาการ 
ท่ีมา : สรุปผลการสังเคราะหความรูจากงานวิจัยทองถ่ิน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ประจําปการศึกษา 2555 – 2557 
 

7.4 ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการจัดทําแผนกลยุทธของศูนยฯ และแผนปฏิบัติ

ราชการ และนําไปสูการนําแผนไปปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีศูนยกําหนดไวในแผน รอยละความสําเร็จ
ของการนําแผนราชการไปปฏิบัติแยกตามประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 7.16 รอยละความสําเร็จแผนปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 
ท่ีมา : แผนปฏิบัติราชการ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 
7.5 ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 

7.5 ก.(1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน  
จํานวนเงินงบประมาณท่ีศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดรับจัดสรรและรอยละ

จํานวนท่ีใชในแตละดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 7.17 จํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรอยละจํานวนท่ีใชในแตละดาน 
ท่ีมา : แผนปฏิบัติราชการ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

7.5 ก.(2) ผลการดําเนินการดานตลาด  
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอ

โดยการเขาแนะแนวในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว โดยมีจํานวนโรงเรียนท่ีศูนยฯ เขาแนะแนวการศึกษาตอดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 7.18 จํานวนโรงเรียนท่ีศูนยเขาแนะแนวการศึกษาตอ 
ท่ีมา : ขอมูลจากฝายแนะแนวการศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ประจําปการศึกษา 2556 - 2557 
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