
แผนปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ  

ผูรับผิดชอบ 2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Management Process 
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ 
M1.1 กระบวนการกําหนดปณิธาน 
คานิยม ปรัชญา วิสยัทัศน พันธกิจ 
นโยบาย วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

                 

M1.2 กระบวนการแบงกลุมและการ
สํารวจความตองการของนักศกึษา
ผูรับบริการ พันธมติรท่ีสําคญั และ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 

                

M1.3 กระบวนการรับฟงเสียงลูกคา
และผูมีสวนไดสวนเสยี 

 
 

                

M1.4 กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร (ระยะยาว) แผน
งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
(ระยะสั้น) ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 

                 

M1.5 กระบวนการสื่อสารปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายวัตถุ ประสงค 
แผนยุทธศาสตร แผนงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัต ิ
และผูเก่ียวของทุกระดับ 

                 

M1.6 กระบวนการสรางบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมาของ 

งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Management Process (ตอ) 
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ (ตอ) 
M1.7 กระบวนการจัดการ
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

                 

M1.8 กระบวนการประเมินความ
พึงพอใจ และความผูกพันของ
นักศึกษาผูรับบริการ พันธมิตรท่ี
สําคัญ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

                 

M1.9 กระบวนการวัด วิเคราะห 
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

                 

M2 กระบวนการบริหารท่ัวไป 
M2.1 กระบวนการสารบรรณ 
งานประชุม 

                 

M2.2 กระบวนการแผนงานและ
งบประมาณ 

                 

M2.3 กระบวนการการเงิน บัญชี 
ทรัพยสิน วัสดุ ครุภณัฑ 

โครงการจางเหมาบริการรกัษาความปลอดภัย 
และจางเหมาบริการทําความสะอาด ศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
โครงการคาใชจายประจําศนูยการศกึษา 
นอกท่ีตั้ง นครนายก 
โครงการจดัซื้อจัดจางวัสดสุํานักงาน  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 312,000 
 
 

3,999,600 
 

30,000 
 

ขอสนับสนุน 
งบประมาณ 
 
ขอสนับสนุน 
งบประมาณ 
ขอสนับสนุน 
งบประมาณ 

            างสาวคณิตฐา 
ปนทอง 
 
นางสาวคณิตฐา 
ปนทอง 
นางธมลวรรณ 
เปรมศร ี

M2.4 กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

คาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
นครนายก 

 1,224,000 ขอสนับสนุน 
งบประมาณ 

            นางสาวคณิตฐา 
ปนทอง 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Management Process  (ตอ) 
M2 กระบวนการบริหารท่ัวไป (ตอ) 
M2.5 กระบวนการกํากับดูแล
ดานธรรมาภิบาลและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

                 

M2.6 กระบวนการบริหารอาคาร
สถานท่ี 

                 

M2.7 กระบวนการประชาสัมพันธ 
และสื่อสารภายในองคกร 

                 

Core Process  
C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต 
C1.1 กระบวนการจัดทํา/ทบทวน
หลักสตูร 

                 

C1.2 กระบวนการรับนักศึกษา                  
C1.3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล 

                 

C1.4 กระบวนการพัฒนานักศกึษา โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา (Internship) 
 

เชิงปริมาณ 
1. ดานความรูความเขาใจของ   
   กลุมเปาหมาย นิสิตนักศึกษา  
   ไมนอยกวารอยละ 90 
2. ดานความพึงพอใจของ 
    กลุมเปาหมาย นิสิตนักศึกษา  
    ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ดานการนําความรูไปใชของ 
    กลุมเปาหมาย นิสิตนักศึกษา 
    ไมนอยกวารอยละ 90 

46,400 
 

งบประมาณ 
แผนดิน 

            อาจารยมุทิตา 
ทาคําแสน 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Core Process (ตอ) 
C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต (ตอ) 
C1.4 กระบวนการพัฒนานักศกึษา  เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานฝก
ป ร ะ สบ กา ร ณ วิ ช า ชี พค รู ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

              

C1.4 กระบวนการพัฒนานักศกึษา โครงการจังหวะพัฒนาสุนทรียภาพ
ทางอารมณ 
 

เชิงปริมาณ  
นักศึกษาปท่ี 2 จํานวน 71 คน 
เชิงคุณภาพ  
นักศึกษามีสุนทรียภาพทาง
อารมณและสามารถนําทักษะ
ทางจังหวะดนตรไีปใชในการ
พัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณ
ของเด็กปฐมวัย 

17,000 
 

งบประมาณ
แผนดิน 

            อาจารย 
อัญชิษฐา 
ปยะจิตต 

C1.4 กระบวนการพัฒนานักศกึษา โครงการเปดบานสวนดุสติ (Open-
house)  
 

เชิงปริมาณ  
นักศึกษา อาจารย ศิษยเกา และ
บุคคลภายนอกมีความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ นักศึกษา อาจารย 
ศิษยเกา และบุคคลภายนอกได
แลกเปลีย่นเรยีนรูเก่ียวกับ
การศึกษาปฐมวัย 

37,200 งบประมาณ
แผนดิน 

            อาจารย 
นิศารัตน 
อิสระมโนรส 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Core Process (ตอ) 
C2 กระบวนการวิจัย 
C2.1 กระบวนการกําหนดหัวขอ
วิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายการ
วิจัยแหงชาติและความตองการ
ของแหลงทุนท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 

                 

C2.2 กระบวนการวิจยัสถาบัน 
 

                 

C2.3 กระบวนการดําเนินการวิจัย
ตามหัวขอท่ีกําหนด 
 

                 

C2.4 กระบวนการเผยแพรและ
การนําไปใชประโยชน 
 

                 

C3 กระบวนการบริการวิชาการ 
C3.1 กระบวนการบริการวิชาการ
เชิงธุรกิจ 
 

                 

C3.2 กระบวนการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
 

                 

C4 กระบวนการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
C4.1 กระบวนการสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Support Process 
S1 กระบวนการสนับสนุนวิชาการ 
S1.1 กระบวนการสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

                 

S1.2 กระบวนการจัดการความ สัมพันธ
กับนักศึกษา ศิษยเกาผูรับบริการ 
พันธมิตรท่ีสําคัญและผูมีสวนได
สวนเสยี 

                 

S1.3 กระบวนการทะเบียนนักศกึษา                  
S1 กระบวนการจัดการความรู (KM) 
S2.1 กระบวนการรวบรวมความรู
ของบุคลากร และท่ีเก่ียวของกับ
องคกร 

                 

S2.2 กระบวนการถายทอดความรูไป
ยังบุคลากร ลูกคา พันธมิตร และ
ผูใหความรวมมือ 

                 

S3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
S3.1 กระบวนการจดัทําแผน
แมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                 

S3.2 กระบวนการเตรียมพรอม
พัฒนาและบํารุงรกัษาระบบ
ฮารดแวรและระบบเครือขาย 

                 

S3.3 กระบวนการบริการและ
พัฒนาเว็บไซต 

                 

S3.4 กระบวนการสรางความ 
สัมพันธกับผูใช 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมาของ 

งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Support Process (ตอ) 
S3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (ตอ) 
S3.5 กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

                 

S4 กระบวนการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
S4.1 กระบวนการจดัการสุขภาพ                   
S4.2 กระบวนการด านระบบ
ความปลอดภัย 

                 

S4.3 กระบวนการรักษาสิ่งแวดลอม                  
S4.4 กระบวนการดานระบบ
จราจร ท่ีจอดรถ 

                 

S4.5 กระบวนการดานระบบการ
บริการยานพาหนะ  

                 

S5  กระบวนการสนับสนุนดานภาษาและวัฒนธรรม 
S5.1 กระบวนการสงเสริมวัฒนธรรม                    
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