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             ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนส่วนรำชกำรโครงสร้ำงกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยที่ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ.2549  ด ำเนินงำน
บริกำรวิชำกำรซึ่งเป็นพันธกิจของมหำวิทยำลัย โดยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำร อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือขยำย
ผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
             กำรท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  จัดท ำขึ้นเพ่ือรวบรวมและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 (1 มิถุนำยน 2564  – 31 
พฤษภำคม 2565) เพ่ือขอรับกำรตรวจประเมินภำยใน  ซึ่งเป็นแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำงำนในส ำนัก
ส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรให้มีคุณภำพ  และได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับอุดมศึกษำ 

เนื่องจำกส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนสนับสนุน ประสำนงำนให้คณะ  
ส ำนักและหน่วยงำนต่ำงๆ  ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น  
จึงไม่มีอำจำรย์ประจ ำหน่วยงำน  มีกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ผลกำรประเมินจำกรอบปีที่ผ่ำนมำ น ำไปสู่ 
กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงและกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือให้บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์ ซึ่งผู้บริหำรและบุคลำกรใน
องค์กรต่ำงก็ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกำรร่วมก้ำวเข้ำสู่มำตรฐำนตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์  
“เป็นองค์กรมุ่งงำนพันธกิจสัมพันธ์ โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ เพ่ือพัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มังค่ัง ยั่งยืน” 

    ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเองเล่มนี้  เป็นข้อมูลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
กำรศึกษำ  2564 - 2565  ที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรได้ 
สรุปประเมินร่วมกัน  เพื่อรับกำรตรวจประเมินภำยในต่อไป 
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โครงร่ำงองค์กร (Organizational) 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์/ บริกำรหลัก 
 

ยอดขำย (% จำก
ยอดขำยทั้งหมด) 

ถ้ำม ี

 

กลุ่มลูกค้ำ 
 

 

กลไกส่งมอบผลิตภัณฑ์/
บริกำร 

1.กำรบริกำรวิชำกำรแบบ
ให้เปล่ำเพื่อน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

 1.ภำยในมหำวิทยำลัยประกอบด้วย
นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลยั   
2. ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ประกอบด้วย ประชำชน ภำครัฐ 
และเอกชน 
 

1.กระบวนกำรด ำเนินกำร
บริกำรวิชำกำรที่ สร้ ำ ง
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ แ ก่
ผู้รับบริกำร ชุมชน สังคม 
ใ ห้ มี ศั ก ย ภ ำ พ ใ น ก ำ ร
จัดกำรตนเอง 
2.กระบวนกำรกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่
ชุมชน โดยผู้ให้บริกำร
วิชำกำรที่เชีย่วชำญ 
สหสำขำวชิำ และบุคลำกร
ที่สนบัสนนุและ
ประสำนงำนดำ้นกำร
ให้บริกำรวิชำกำร 

2.กลุ่มเป้ำหมำยชุมชนในพืน้ที่
เป้ำหมำยโครงกำรยกระดบัพัฒนำ
คุณภำพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นฯ 
ประชำชน ภำครัฐ และเอกชน 

2.กำรบริกำรวิชำกำรที่
ก่อให้เกิดรำยได้ 

 1. ประชำชนทั่วไป 
2. ผู้เข้ำร่วมอบรมจำกหน่วยงำน
สนองพระรำชด ำร ิ
3. ลูกค้ำภำยในมหำวิทยำลัย
ประกอบด้วย  นักเรียน นักศึกษำ 
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย) และ 
ลูกค้ำภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ประกอบด้วย ประชำชน ภำครัฐ 
และเอกชน 

1.สร้ำงผลงำนวิชำกำรที่
ก่อให้เกิดรำยได ้
2.กำรบริหำรจัดกำรโดย 
สสร.ในกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์บริกำรวิชำกำร 

 
หมำยเหตุ: กลไกส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริกำร เช่น ส่งมอบโดยตรง ผ่ำนสำขำ ผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย 
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ (Mission, Vision) : พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม คืออะไร 
พันธกิจ 
         ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ก ำหนดพันธกิจว่ำ 
          1. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำน ศำสตร์พระรำชำ 
          2. ส่งเสริม สนับสนนุ งำนพนัธกิจสัมพนัธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ พฒันำชุมชนทอ้งถิ่น 
วิสัยทัศน์ 
           ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “มุ่งงำนพันธกิจสัมพันธ์ โดยน้อมน ำศำสตร์
พระรำชำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มังคั่ง ยั่งยืน”  
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ค่ำนิยม 
       ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีค่ำนิยม  คือ Learn ประกอบด้วย 
          L = Learn          =  ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
          E = Engagement = งำนพนัธกิจสัมพนัธ์พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
          A = Active         = กระตือรืนร้นในกำรด ำเนนิงำน  
          R = Relationship = สร้ำงควำมสัมพันธท์ี่ดีกับหน่วยงำนเครือข่ำยและชุมชนท้องถิ่น 
          N = Network      = สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อควำมยั่งยืน 
          มีปณิธำนควำมมุ่งมั่นในกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรก ำกับดูแลองค์กร และใช้กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
ในกำรก ำกับดูแลองค์กร (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ทั้งนี้ ในกำรก ำหนด
ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กร สมรรถนะหลัก  และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ได้ก ำหนด
ตำมพันธกิจและสอดคล้องกับมหำวิทยำลัยและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในส ำนัก เพื่อก ำหนดทิศทำงของส ำนัก โดย
ส ำนักฯได้มีกำรวำงระบบกำรก ำกับดูแลองค์กร โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้บริหำรส ำนัก อำจำรย์นักพัฒนำ และ
บุคลำกรเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อก ำกับดูแลผลกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และใช้หลัก 
ธรรมำภิบำลในกำรก ำกับดูแลองค์กร และใช้กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะในกำรก ำกับดูแลองค์กรผ่ำนระบบข้ อมูล
ออนไลน์ของส ำนักนอกจำกนี้ ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ  ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก ทั้งในส่วนของ
ยุทธศำสตร์เชิงรุกและยุทธศำสตร์เชิงพันธกิจโดยตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ กำรใช้ประโยชน์จำกควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  โอกำสเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร ควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส ำคัญในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 
หมำยเหตุ: กำรใช้ค ำต่ำงๆ เช่น เจตจ ำนง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม มีควำมแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละองค์กร 
อำจมีน้อยกว่ำ มำกกว่ำ หรือเรียกชื่อแตกต่ำงไปตำมแต่ละองค์กร 

ปรัชญำ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ  พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์  สร้ำงสรรค์นวัตกรรมชุมชน 
วิสัยทัศน์ มุ่งงำนพันธกิจสัมพันธ์ โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ  

เพื่อพัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มังค่ัง ยั่งยืน 
พันธกิจ 1.   ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำน ศำสตร์พระรำชำ 

2.   ส่งเสริม สนับสนุน งำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ พัฒนำชุมชนท้องถิ่น 
ค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร  

Learn  
l = learning ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง        
E = Engagement = งำนพันธกิจสัมพันธ์พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
A = Active = กระตือรืนร้นในกำรด ำเนินงำน  
R = Relationship = สร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงำนเครือข่ำยและชุมชนท้องถิ่น 
N = Network = สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อควำมยั่งยืน 

สมรรถนะหลัก 1. บริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น และสังคม 
2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์  

1.กำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม หรือนวัตกรรมชุมชนท่ีสำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมหรือชุมชน กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม และชุมชนในพื้นท่ีเพื่อ
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมืองำนพันธกิจสัมพันธ์ และสืบสำนศำสตร์พระรำชำในกำรพัฒนำ
ชุมชน และท้องถิ่น   
3. สนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  (มรวอ. - อพ.สธ.)  
4.มีแหล่งกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำนวัตกรรมสังคมหรือชุมชน ตำมศำสตร์พระรำชำ 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร (Workforce Profile) :  ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรคืออะไร 

กลุ่ม/ประเภท บุคลำกร 

เพศ 

รวม 

ระดับกำรศึกษำ ระดับต ำแหน่ง 

ชำย หญิง 
ต ำกว่ำ 
ป.ตรี ป.ตรี 

สูงกว่ำ  
ป.ตรี 

ผู้บริหำร
ระดับสูง 

ผู้บริหำร 
ระดับกลำง 

ระดับ
ปฏิบัติกำร 

สำยวิชำกำร 4 5 9   9 4   

 สำยสนับสนุน  3 6 9  5 3 1  7 

พนักงำนมหำวิทยำลัย          

          

รวม 7 11   5 12 5  7 

 
 

ประเภท 
จ ำนวน อำยุงำน (คน) ระดับกำรศึกษำ 
(คน) <5ปี 5 – 10 ปี >10 ปี ต่ ำกว่ำ 

ป.ตร ี
ป.ตร ี สูงกว่ำ 

ป.ตร ี
ข้ำรำชกำร 3   3   3 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 
สำยวชิำกำร 

7      7 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 
สำยสนับสนนุ 

6 2 3 1 - 4 2 

พนักงำนรำชกำร 1 - 1 - - - 1 
เจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำตำมสัญญำจำ้ง 1 - - - - 1 - 
ลูกจ้ำงชัว่ครำว 7 7   7   
รวม 25       



  

  | หน้ำ| 4 

 
       บุคลำกรของส ำนักฯ รวมทั้งสิ้น 24 คน แบ่งเป็น 2 สำยงำน คือ สำยวิชำกำร 9 คน ได้แก่ ผู้บริหำร 4 คน 
อำจำรย์นักพัฒนำ 5 คน ท ำหน้ำที่งำนบริหำรส ำนัก และบริกำรวิชำกำร สำยสนับสนุน 15 คน (หัวหน้ำส ำนักงำน 1 
คน บุคลำกร 14 คน) ท ำหน้ำที่ สนับสนุนพันธกิจของส ำนักฯ และ มรว. โดยส ำนักฯ ด ำเนินกำรวัดควำมผูกพันโดยใช้
แนวคิดของ Wilmar Schaufeli & Arnold Bakker : UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE, Norm scores for 
the UWES-17 จำกกำรรวบรวมข้อมูลบุคลำกรจ ำแนกตำมสำยงำน พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลควำมผูกพันของสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุนที่เหมือนกันในอันดับที่ 2 กำรอุทิศตนเพื่องำน แต่อันดับที่ 1 ของสำยวิชำกำร คือควำมมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน  ซึ่งสำยสนับสนุนเป็นอันดับที่ 3 ส ำหรับควำมต้องกำรและควำมคดหวัง ส ำนักฯ ใช้แนวคิดทฤษฏีสองปัจจัย 
โดยใช้ปัจจัยจูงใจแทนควำมคำดหวัง และ ปัจจัยสนับสนุนแทนควำมต้องกำร ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
พบว่ำ สำยวิชำกำรมีควำมต้องกำรสิ่งตอบแทนในรูปของเงิน และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นอันดับแรก แต่สำย
สนับสนุนต้องกำรสัมพันธภำพอันดีต่อกันกับผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำนให้สำมำรถท ำงำนร่วมกัน มีควำมเข้ำใจ
ซึ่งกันและกันเป็นอย่ำงดีส ำหรับควำมคำดหวัง พบว่ำ สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนมีควำมคำดหวัง เกี่ยวกับ 
ควำมก้ำวหน้ำในในอำชีพ กำรงำนเป็นอันดับแรกเหมือนกัน ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับกำรได้เลื่อนระดับสูงขึ้น มีโอกำสได้
ศึกษำต่อเพื่อหำควำมรู้เพิ่มเติม รวมทั้งกำรฝึกอบรมและกำรศึกษำดูงำน 
 
กรณีองค์กรมีกำรท ำงำนเป็นกะ แบ่งเป็น (จ ำนวนกะ) 
……………ไม่มีกำรท ำงำนเป็นกะ…………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อก ำหนดพิเศษด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (ถ้ำมี)  

ภำระงำน/ฝ่ำยงำน ข้อก ำหนด 
- - 

 
 (4) สินทรัพย์ (Assets) : องค์กรมีอำคำรสถำนที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยีอะไรบำ้ง 

อำคำรสถำนที ่ สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

เทคโนโลยี อุปกรณ์/เคร่ืองมือ แหล่งเรียนรู ้

1.อำคำรส ำนักส่งเสริมกำร
เรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  
2.หอนิทัศน์รำชภัฏ ณ อำคำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
3.อำคำรแสดงผลงำนนักศึกษำ 
(VRU  Green Farm) 
4. อำคำรนิทรรศกำรโครงกำร
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
5. อำคำรศูนย์ประสำนงำน
โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
6. อำคำรปฏิบัตกิำรโครงกำร
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
7. โรงเรือนอัจฉริยะ จ ำนวน 4 
โรงเรือน 
8. โรงเรือนเห็ดอัจฉริยะ 
จ ำนวน 1 หลัง 

- เครื่องเสียง 
ล ำโพง เครื่องขยำย
เสียง 
- คอมพวิเตอร์ตั้ง
โต๊ะ 
- คอมพวิเตอร์โน๊ต
บุค 
- โปรเจคเตอร์/
เครื่องฉำย
โปรเจคเตอร์ 
-ทีว ี
-โทรโข่ง 
- printer 
- scanner 
- เครื่องถ่ำย
เอกสำร 
- รถมอเตอร์ไซต์
สำมล้อ 
- ตู้เย็น 
-เครื่องส ำรองไฟ 
 

  1.ระบบ internet Lan 
บริเวณส ำนักงำน สสร.  และ
อำคำรศูนย์ประสำนงำน
โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรม
พืช 
  2.ระบบ internet wifi คล
อบคลุมบริเวณส ำนักงำน 
สสร.  อำคำรศูนย์
ประสำนงำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
และหอนิทัศน์รำชภฏั ณ 
อำคำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
  3.เว็บไซต์ส ำนัก สสร. 
http://learn.vru.ac.th/lea
rn/ 
เว็บไซต์โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำร ิ
http://rspg.vru.ac.th/ 
  4.facebook และ 
Facebook Fanpage สสร. 

*อุปกรณ์ IT 
*อุปกรณ์เครื่องเสียง 
*กล้องถ่ำยรูป 
*กล้อง gropro 
*เครื่องฉำยภำพ 
*ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
*ล ำโพง 
*ไมค์ลอย 
*เครื่องบดอำหำรสัตว ์
*เครื่องควบคุมระบบ
น้ ำในโรงเห็ด 
 

ฐำนที่ 1 ภูมิพลังแผ่นดิน 
 1. พระรำชประวัติของรัชกำลที ่9 
 2. พระอัจฉริยภำพของรัชกำลที่ 9 
 3. พระรำชกรณียกิจส ำคัญของ
รัชกำลที่ 9 / กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ “จำกนภำ 
ผ่ำนภูผำ สู่มหำนที” 
  4. หลักกำรทรงงำน/แนวคิด
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. พระรำชประวัติ สมเด็จพระ
รำชปิตุจฉำ เจ้ำฟำ้วไลยอลงกรณ์ 
ฐำนที่ 2 อุทกธำรอำหำรเพื่อ
ชุมชน 
  1. พืช ผกั อำหำร ริมน้ ำ                           
  2. เล้ียงปลำด้วยอำหำรธรรมชำติ 
  3. เครื่องมือจับปลำพื้นบ้ำน                  
  4. หำอยู ่หำกิน ในวถิีริมน้ ำ 
  5. กำรรักษำคุณภำพน้ ำในชุมชน 
ฐำนที่ 3 ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร 
  1. “โคก-หนอง-นำ” โมเดล                     
  2. เกษตรคนเมือง 

http://learn.vru.ac.th/learn/
http://learn.vru.ac.th/learn/
http://rspg.vru.ac.th/


  

  | หน้ำ| 5 

9. เล้ำเป็ดเล้ำไก่ จ ำนวน 2 
หลัง 
10. กระท่อมไม้ไผ่ จ ำนวน 4 
หลัง 
11. ซุ้มไม้ไผ่ จ ำนวน 5 ซุ้ม 
12. โรงเรือนพืชเงินล้ำน 
จ ำนวน 1 โรงเรือน 
13. อำคำรสถำนที่/ที่ดินศูนย์
กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประมำณ 40 กว่ำไร่ 

https://www.facebook.c
om/learnofficevru/ 
https://www.facebook.c
om/learnoffice007 
งำนอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
https://www.facebook.c
om/rspg.vru.ac.th 
 
 
 
 

  3. ห้องเรียน ห้องครัว หอ้งยำ                  
  4. สวนหย่อมกินได้ 
  5. กำรปรับปรุงดิน                               
  6. กำรพึ่งพำตนเองด้ำนพลังงำน 
ฐำนที่ 4 วิถีไทยร่วมสมยั 
  1. วิถีชำวนำ                                     
  2. เกษตรปลอดภัย 
  3. บ้ำนชวีวถิี อยู่อย่ำงพอเพยีง               
  4. วิถีชำวสวนริมน้ ำ 
  5. SMART Farmer                            
  6. กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  7. ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนพื้นฐำน 

 
อ่ืนๆ (ถ้ำมี) (เช่น สิทธิบัตร) 
………-………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(5) กฎระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อม (Regulatory Environment) : องค์กรด ำเนินกำรภำยใตก้ฎระเบียบ ข้อบังคับที่
ส ำคัญอะไรบ้ำงในด้ำนต่อไปนี้ 
1. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 2.กำรรับรอง (accreditation, certification) หรือกำรขึ้นทะเบียน 
3. มำตรฐำนอุตสำหกรรม   4. ข้อบังคับด้ำนสิง่แวดล้อม กำรเงิน และผลิตภัณฑ์ 
5. อื่นๆ (ถ้ำมี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(2) ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholders) : ส่วนตลำด กลุ่มลูกค้ำ และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทีส่ ำคัญขององค์กรมีอะไรบ้ำง (*) กลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญต่อผลิตภัณฑ์ ต่อ
บริกำรสนบัสนนุแก่ลูกค้ำและกำรปฏิบัติกำรอย่ำงไร และมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มต่ำง ๆ อย่ำงไร 
 
ลูกค้ำ 
 

กลุ่ม ควำมต้องกำร (Need) ควำมคำดหวัง (Expectation) 
1.กลุ่มเป้ำหมำยชุมชนในพื้นที่
เป้ำหมำยโครงกำรยกระดับพัฒนำ
คุณภำพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นฯ 

พัฒนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ผลงำนบริกำรวิชำกำรทีส่ร้ำงประโยชน์
ให้แก่ผู้รับบริกำร ชุมชน สังคม ใหม้ี
ศักยภำพในกำรจดักำรตนเอง 

2. กลุ่มเป้ำหมำยนักเรียน นักศึกษำ
และประชำชนท่ัวไปที่เข้ำเยีย่มชมและ
เรียนรู้ ณ หอนิทัศน์รำชภฏัและอำคำร
แสดงผลงำนนักศึกษำ 

ได้รับควำมรูด้้ำนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ำไปต่อยอด
ควำมรู ้

ประยุกต์ใช้ควำมรู้เพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่น ชุมชน และประชำชน 

3. กลุ่มเป้ำหมำยผูเ้ข้ำรับกำรอบรมใน
โครงกำรอบรมภำคทฤษฏีส ำหรับผู้
ขอรับใบอนุญำตขับรถฯ 

มีควำมรูด้้ำนกำรอบรมภำคทฤษฏี
เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ กำร
ขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ จิตส ำนกึ
และมำรยำทในกำรขับรถ 

ผู้ผ่ำนกำรอบรมภำคทฤษฎีมคีวำมรู้
ควำมสำมำรถสอบข้อเขียนผ่ำนเกณฑ์
ที่ก ำหนด 
 

  

https://www.facebook.com/learnofficevru/
https://www.facebook.com/learnofficevru/
https://www.facebook.com/learnoffice007
https://www.facebook.com/learnoffice007
https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th
https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th
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(3) ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ควำมร่วมมือ (Suppliers, Partners, and collaborators) : ผู้ส่งมอบ 
พันธมิตร และผู้ให้ควำมร่วมมือ (COLLABORATORS) ที่ส ำคัญมีประเภทใดบ้ำง. แต่ละกลุ่มมีบทบำทอะไรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตและกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรสนับสนุนลูกค้ำที่ส ำคัญ 
 

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ควำมร่วมมือ บทบำท ในกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริกำร 
ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ข้อมูลขนำดใหญ่ของชุมชน 
  
  
  

 

P2. สถำนกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 
P2.ก สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน (Competitive Environment) 
(1) ล ำดับในกำรแข่งขัน (Competitive Position) : ให้อธิบำยขนำดและกำรเติบโตขององค์กร  
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในธุรกิจหรือตลำดเดียวกัน. คู่แข่งมีจ ำนวนเท่ำไรและประเภทอะไรบ้ำง 
Market Size โดยรวม (ขนำดทำงกำรตลำด) 
…………………………………………-……………………………………………………………………………………… 
Market Share ขององค์กร (ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด) 
………………………………………-………………………………………………………………………………………… 
ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรแข่งขัน ขององค์กร  
……………………………..…….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………… 

ประเภทกำรแข่งขัน คู่แข่ง ล ำดับในกำรแข่งขัน 

- - - 
(2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness Changes) : กำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญ (ถ้ำมี) ซึ่งมีผลต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขันขององค์กร 

ประเภทหรือชื่อของคู่แข่ง/คู่เทียบ กำรเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 

- - 
 
P2.ข บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
ระบุสถำนกำรณ์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ และ ผลกระทบต่อองค์กร 
- 
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P2.ค ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร (Performance Improvement System) 
ระบุระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร 

 
ชื่อระบบ อธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป 
PDCA 
 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ โดยส ำนักสง่เสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร มีกำรด ำเนนิโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบ
บูรณำกำร ดังนี้ 1.  plan โดยกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตกำรด ำเนินงำน - 
ก ำหนดโครงสร้ำงทีมงำน และมอบหมำยควำมรับผิดชอบ - ก ำหนดตัวชี้วัด และ
ตั้งเป้ำหมำย - ส ำรวจสถำนกำรณ์ปัจจุบนัองค์กร   1) ด้ำนกำรผลิต อำทิ ประสิทธิภำพ
กำรผลิต  เป็นต้น   2) ดำ้นบุคลำกร อำทิ ทัศนคติของพนักงำน ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
ช่องทำงกำรสื่อสำร เปน็ต้น - วำงแผนด ำเนนิกำร ทั้งในส่วนของกำรปรับปรุงและ 
กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม   2. Do โดยกำรด ำเนนิกิจกรรมกำรเพิ่มผลผลิตภำพ 
ตำมแผนงำน  1) ปรับปรุงงำนผำ่นเครื่องมือ และเทคนิคที่เลือกใช้    
2) รณรงค์ส่งเสริม ให้ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร 3.Check 
ติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนรำยกจิกรรมและเทียบกับเป้ำหมำย จำกนั้นสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 4. Act มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลส ำเร็จของกิจกรรม พร้อมทั้งน ำเสนอ
ผลงำนต่อผูบ้ริหำร จำกนัน้จัดท ำแผนขยำยผล เพื่อต่อยอดกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ด ำเนินงำน 
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หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กร (Leadership) 
1.1 กำรน ำองค์กรโดยผู้น ำระดับสูง (Senior Leadership) 
1.1ก. วิสัยทัศน์และค่ำนิยม : ผู้น ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
         ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ มุ่งงำนพันธกิจสัมพันธ์ โดยน้อมน ำศำสตร์
พระรำชำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มังคั่ง ยั่งยืน”   
         ค่ำนิยม คือ Learn สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย learn l = learning ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
,E = Engagement = งำนพันธกิจสัมพันธ์พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่น , A = Active = กระตือรืนร้นในกำร
ด ำเนินงำน ,R = Relationship = สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงำนเครือข่ำยและชุมชนท้องถิ่น ,N = Network = 
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อควำมยั่งยืน และ  
        พันธกิจ ประกอบด้วย 1.  ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำน ศำสตร์พระรำชำ 2. ส่งเสริม สนับสนุนงำนพันธกิจ
สัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ พัฒนำชุมชนท้องถิ่น ด ำเนินกำรแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรภำยในส ำนัก 
โดยเร่ิมต้นจำกโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ซึ่งเป็นโครงกำรในกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมโยงเพื่อสร้ำงค่ำนิยม มุ่งสร้ำงผลงำน ท ำงำนเป็นทีม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผ่ำนกำรระดมสมอง และกำร
ท ำ workshop ในกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT) ของส ำนักในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ  
พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อก ำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ โดยจะมีกำรทบทวน วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ 
เป็นประจ ำทุกปี แล้วผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมกรรมกำรประจ ำส ำนัก ทีมบริหำรท ำกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ 
ค่ำนิยม และพันธกิจ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ดังแสดงในตำรำง 1.1ข (1-1) เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ บุคลำกร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถเข้ำถึง เข้ำใจและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
ตำรำงที่ 1.1 – 1ก  กำรถ่ำนทอดวิสัยทัศน์สู่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ 

กลุ่มเป้ำหมำย วิธีกำรถ่ำยทอด ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 
บุคลำกร - ผู้บริหำรพบบุคลำกร 

- กำรประชุมประจ ำปี 
- เว็บไซต์ 

เดือนละ 1 ครั้ง/ 12ครั้งต่อปี ผู้อ ำนวยกำร 

ลูกค้ำ 
C1:ผู้รับบริกำร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

-น ำเสนอวิสัยทัศน์โดย 
power point ก่อนลง
ด ำเนินโครงกำรพันธกิจ
สัมพันธ์ในชุมชน 
 

10/ปี อำจำรย์นักพัฒนำ 
และเจ้ำหน้ำที ่

 
จำกนั้นน ำวสิัยทัศน์ ค่ำนยิมและพันธกิจถ่ำยทอดไปยงับุคลำกรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรประชุมฝ่ำย/งำน/บุคลำกร 
สำรส่งเสริมฯ E-mail วีดทีัศน์ในกิจกรรมกำรเปิดโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งเว็บไซตป์ระชำสัมพนัธ์เพื่อสื่อสำรไป
ยังลูกค้ำ ผูส้่งมอบ พนัธมิตร และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ได้รับทรำบดังตำรำงที่ 1.1-1 
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              ตำรำงที่ 1.1-1 รูปแบบช่องทำงกำรสื่อสำรไปยังกลุ่มเป้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
1.1ข. กำรสื่อสำร : ผู้น ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพัน
กับบุคลำกร (WORKFORCE) ทั่วทั้งองค์กร 
         ส ำนักมีรูปแบบและวิธีกำรสื่อสำรเพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน ์ค่ำนิยม และพันธกิจ หลำยช่องทำง เพื่อให้เหมำะสม
กับกลุ่มเป้ำหมำยที่แตกตำ่งกัน 
 

กลุ่มเป้ำหมำย รูปแบบและวิธีกำรสื่อสำร 
อำจำรย์นักพัฒนำ - จัดท ำบอร์ดประชำสัมพนัธ์ที่ไว้บริเวณหน้ำส ำนัก 

- แจ้งทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์  
เช่น e-mail, line Application  
- กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

เจ้ำหน้ำที ่ - จัดท ำบอร์ดประชำสัมพนัธ์ที่ไว้บริเวณหน้ำส ำนัก 
- แจ้งทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์  
เช่น e-mail, line Application  
- กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

ผู้รับบริกำรด้ำนบริกำรวชิำกำร - เผยแพร่ให้กับหน่วยงำนที่เปน็คู่ควำมร่วมมือ 
 

 
1.1ค. พันธกิจและผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร : ผู้น ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด ำเนินกำรอย่ำงไร 
ในกำรท ำให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจังเพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์กร 
        ผู้บริหำรระดับสูงก ำหนดกรอบกำรพัฒนำองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กรที่มีคุณภำพในกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อ
สนับสนนุพันธกิจดำ้นกำรบริกำรให้กับมหำวิทยำลัย โดยมีเป้ำหมำยสูงสุด คือ เป็นสร้ำงงำนพนัธกิจสัมพันธ์ในกำร
พัฒนำชุมชนและสังคม 
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1. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำรบรรลุพันธกิจ 
ผู้บริหำรได้น ำวิสัยทัศน์และนโยบำยมหำวิทยำลัย ตลอดจนข้อเสนอจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก

ส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร เพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรองค์กร 7 ชั้นตอน โดยผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรทุกระดับ มีกำรน ำระบบ PDCA มำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุง กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรผ่ำนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowleadge Management : KM) และเวทีชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) โดยใช้ระบบ O-CES ภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล ดังภำพ 1.1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 1.1-2 กำรสร้ำงองค์กรของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

2. กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนของบุคลำกร 
               ผู้บริหำรได้สร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนของบุคลำกรโดยกำรขับเคลื่อนผ่ำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนและคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ และกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพื่อสร้ำงควำมตระหนักใน
กำรให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำและผู้รับบริกำร ใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน เพื่อกำรบริกำรที่เป็นเลิศและเกิดควำมพึง
พอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำและผู้รับบริกำร รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีในกำรทำงำนของบุคลำกร ให้รู้จักเปิดใจ และรับฟัง
ควำมคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของลูกค้ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 

3. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 

             ผู้บริหำรได้สร้ำงบรรยำกำศเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม  
อย่ำงแท้จริงรวมทั้งกำรน ำปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนมำรวมกันสร้ำงนวัตกรรมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
สนับสนุนให้ออกแบบและจัดท ำแผนภำพกระบวนกำรท ำงำนในแต่ละฝ่ำย/งำน ผลิตคู่มือกำรปฏิบัติงำนพัฒนำ
ระบบงำน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ โดยผ่ำนข้อตกลงภำระงำน รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลำกรเขียนข้อเสนอ
โครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อขอรับงบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และสร้ำงนวัตกรรมใหม่ของบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนที่
จะส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กรในอนำคต 

 

ก ำหนดทิศทำง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

จัดท ำกลยุทธ์ให้
สอดคล้อง 

สร้ำงทีมงำนและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

สื่อสำร ถ่ำยทอด
น ำไปฏิบัติ 

ติดตำม วัดผล ทบทวน 
ปรับปรุง และสร้ำงนวัตกรรม 

พัฒนำ/ปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรเรียนรู้ของ 
บุคลำกร/องค์กร 

ผู้บริหำรระดับสูง 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
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1.2 กำรก ำกับดูแลองค์กรและกำรตอบแทนสังคม (Governance and Societal Contributions) 
 1.2ก. กำรก ำกับดูแลองค์กร : องค์กรด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรท ำให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรก ำกับดูแลองค์กรที่มี
ควำมรับผิดชอบ 
          ผู้บริหำรใช้วัฒนธรรมองค์กร เป็นหลักส ำคัญเพื่อหล่อหลอมควำมเป็นหนึ่งเดียวของทุกคน ยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อสร้ำงองค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องตำมทิศทำงมหำวิทยำลัย โดย
ยึดนโยบำยระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรตำมกรอบ 
1.2ข. กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม : องค์กรด ำเนินกำรด้ำน
กฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับ และควำมกังวลของชุมชน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติกำรอย่ำงไร 
        1.2ข (1) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและตัวชี้วัดในกำรควบคุมกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ 
ผู้บริหำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนให้อยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำยระเบียบ และระบบธรรมำภิบำลในทุกฝ่ำย /งำนใน
องค์กร มีกำรก ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลำกรถือเป็นแนวทำงกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงชัดเจนและก ำกับ
ดูแลให้บุคลำกรมีกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงจริงจัง รวมทั้งมีแนวปฏิบัติในกำรประเมินและเชิญวิทยำกร สัญญำหรือ
บันทึกข้อตกลง/เงื่อนไขแนวปฏิบัติส ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประกำศตำมระเบียบบริกำรวิชำกำร ระเบียบแนว
ปฏิบัติด้ำนกำรเงินและพัสดุ) เพื่อไม่ให้มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร สำยตรงผู้อำนวยกำร เป็นเว็บบอร์ดแจ้งถึง
ผู้อ ำนวยกำรโดยตรง 
1.2ค. กำรท ำประโยชน์ให้สังคม : องค์กรสนับสนุนชุมชนที่ส ำคัญอย่ำงไร 
         ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต
และควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยอำศัยแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรรวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร คือ 
(1) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรมและ (2) จิตบริกำรและควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรในกำร
ด ำเนินงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ผู้บริหำรได้ร่วมส ำรวจพื้นที่และก ำหนดชุมชนเป้ำหมำย จัดท ำโครงกำร/
กิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน และด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมโดยมีเป้ำหมำยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ชุมชน มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมโดยกำรลงพื้นที่และประเมินผลกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
          ควำมไว้วำงใจจำกชุมชนและสังคมเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่ง มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ โดยส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรจึงมุ่งมั่นเสริมสร้ำงคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับ
ชุมชน โดยก ำหนดให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญที่ต้องตอบสนองในทุกกระบวนกำรท ำงำน ตั้งแต่กำรวำงแผน
ก่อนด ำเนินโครงกำร และกำรด ำเนินกำรหลังจำกโครงกำร เพื่อให้มหำวิทยำลัยได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม ชุมชนใน
กำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งสำมำรถสรุปขั้นตอนกำรด ำเนินกำรได้ดังนี้ 
 

กรอบกำรด ำเนินงำนสร้ำงควำมยอมรับ ลดข้อกังวลจำกชุมชน โดย 
1. รับรู้ควำมคิดเห็น ควำมคำดหวัง ข้อห่วงกังวล 
2. วิเครำะห์จัดล ำดบัควำมส ำคัญ 
3. วำงแผนก ำหนดวิธีกำรตอบสนอง 
4. ด ำเนินกำรตำมแผน 
5. ประเมินผลส ำเร็จ ติดตำมวัดผล 
6. ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 

  กำรด ำเนินโครงกำรยกระดับคณุภำพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ต ำบลคลองห้ำ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 
ส ำนักสง่เสริมกำรเรียนรู้และบรกิำรวิชำกำร ได้เข้ำไปด ำเนนิกำร 3 กิจกรรมดังนี้ 
     กิจกรรมที่ 1 กำรผลิตพืชในระบบปลอดสำรพิษวิสำหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยต ำบลคลองห้ำ 
     กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำบรรจุภัฑณ์และตรำสินค้ำขนมอบหมู่ที่ 11 
     กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรตลำดในชุมชน เนื่องจำก ชุมชนมผีลิตภัณฑ์ OTOP ได้แก่ หมี่กรอบ 
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หมวดที่ 2 กลยุทธ์ (Strategy) 
2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์ (Strategy Development) 
2.1ก กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ : องค์กรวำงแผนเชิงกลยุทธ์อย่ำงไร  
       ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีแผนกลยุทธ์ระยะยำว 5 ปี ได้แก่ แผนกลยุทธ์ของส ำนักส่งเสริม
กำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำประเทศ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และมีแผนระยะสั้นเป็นแผนปฏิบัติกำรรำยปี โดยมีกระบวนกำรเร่ิมจำก ผู้บริหำรได้มี
กำรทวทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย จำกนั้นจึงศึกษำข้อมูล และท ำกำรวิเครำะห์ 
นโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ค่ำนิยมองค์กร 
ควำมท้ำทำย และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ควำม
ร่วมมือจำกกำรท ำ PDCA และ SWOT analysis  มำใช้ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ส ำนักฯ เปิดโอกำสให้บุคลำกร 
ทุกระดับแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนฯ จำกนั้นน ำไปปรับปรุงให้เหมำะสม แล้วจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีที่ทุกคนมีส่วนร่วม เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนัก เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะก่อนจัดท ำแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ จำกนั้นจึงน ำสู่กำรประชุมประชำกรในส ำนกั โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักและ
ทีมบริหำร ชี้แจงวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแผนงำนหลัก ให้บุคลำกรทุกระดับได้รับทรำบ มีกำรถ่ำยทอดสู่
กำรปฏิบัติและทุกหน่วยงำนผ่ำนกำรเผยแพร่ในรูปเอกสำร และเว็บไซต์ กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวจัดเป็นประจ ำทุกปี 
จำกนั้นจะมีกระบวนกำรติดตำมประเมินผล โดยกองนโยบำยและแผนฯ ใน  2 ลักษณะ คือ (1) กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีซึ่งมีกำรรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำเป็นประจ ำ
ทุกเดือน และ (2) กำรติดตำมควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดของแผนฯ ซึ่งรำยงำนต่อกองนโยบำยและแผนเป็นประจ ำ 
ทุกไตรมำส 
 
2.1ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญขององค์กรมีอะไรบ้ำง ให้ระบุตำรำงเวลำที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่ำนั้น 

 

 

 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย กรอบเวลำ 
3.1 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ
จำกภำยในและภำยนอกเพื่อร่วม 
กันศึกษำแก้ไขปัญหำของ ชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนทอ้ง 
ถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยนื 

3.1.1 จ ำนวนหมู่บ้ำนใน 
   จังหวัดปทุมธำนีและ 

       จังหวัดสระแก้ว 
 

30 หมู่บ้ำน ต.ค. 63- ก.ย.64 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย กรอบเวลำ 
3.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้โครงกำรตำม
แนวพระรำชด ำริหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

3.2.1 ร้อยละของบุคลำกร
และนักศึกษำทีไ่ด้รับกำร
พัฒนำหรือเรียนรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 80 ต.ค.63-ก.ย.64

ร้อยละ 80 ต.ค. 63- ก.ย.64 

3.2.1.1ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 80 ต.ค. 63- ก.ย.64 
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2.2 กำรน ำกลยุทธไ์ปปฏบิัติ (Strategy Implementation) 
 2.2ก. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ : แผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญขององค์กรมี
อะไรบ้ำง องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ 
          ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีแผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ โครงกำรยกระดับพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก จ ำนวน 9 พื้นที่ และโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำย
ต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) จ ำนวน 48 พื้นที่ ส ำนักฯ มีกำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไปสู่ 
กำรปฏิบัติจริงโดยผู้บริหำรถ่ำยทอดผ่ำนกำรประชุมประจ ำเดือนของส ำนัก หัวหน้ำฝ่ำย/งำน เพื่อขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรระยะสั้นและแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ ขณะเดียวกันมีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำรให้บุคลำกรรับทรำบเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติงำน ผ่ำนเว็บไซต์และเอกสำรเผยแพร่ของ 
สสร. (http://learn.vru.ac.th/learn/) ดังตำรำงที่ 2.2-2 ทั้งนี้เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
ดังตำรำง ส ำนักฯ มีแผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ โครงกำรยกระดับพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคน
ในชุมชนฐำนรำก จ ำนวน 9 พื้นที่ และโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลัย) จ ำนวน 48 พื้นที่ สสร. มีกำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติจริง  โดยผู้บริหำรถ่ำยทอดผ่ำน
กำรประชุมประจ ำเดือนของส ำนัก หัวหน้ำฝ่ำย/งำน เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรระยะ
สั้นและแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ ขณะเดียวกันมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำรให้บุคลำกรรับทรำบเพื่อเป็น
แนวทำงปฏิบัติงำน ผ่ำนเว็บไซต์และเอกสำรเผยแพร่ของ สสร. (http://learn.vru.ac.th/learn/) ดังตำรำงที่ 2.2-2 
ทั้งนี้เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ดังตำรำง 
 
 
 

แผนระยะยำว 2560 - 2564 แผนระยะสั้น (แผนปฏิบัติกำรประจ ำป)ี 
แผนกลยุทธ์ พันธกิจ/ภำรกจิหลัก กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
สร้ำงเครือข่ำยชุมชน 
นักปฏิบัติจำกภำยใน
และภำยนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษำ 
แก้ไขปัญหำของ 
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสำมำรถด ำรง
อยู่ได้อย่ำงยั่งยืนสร้ำง
เครือข่ำยชุมชน 
นักปฏิบัติจำกภำยใน
และภำยนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษำ 
แก้ไขปัญหำของ 
ชุมชนท้อง 
ถิ่นและเสริมพลังให้
ชุมชนท้อง 
ถิ่นสำมำรถด ำรงอยูไ่ด้
อย่ำง 
ยั่งยืน 

ด ำเนินงำนพันธกิจ
สัมพันธ์ 

โครงกำรยกระดับ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
และยกระดับรำยได้
ให้กับคนในชุมชน
ฐำนรำกและ
โครงกำรยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม
รำยต ำบลแบบ
บูรณำกำร (1ต ำบล
1มหำวิทยำลัย) 

อำจำรย์
นักพัฒนำ 

ในปีงบประมำณ 2564 
ด ำเนินกำรโดยให ้
อ ำ จ ำ ร ย์ นั ก พั ฒ น ำ ร่ ว ม
ประสำนงำนกับหน่ ว ย ง ำน
ภำยในพื้นที่ และพัฒนำกำร 
จังหวัด ส ำรวจชุมชนทีมีควำม
เป็นไปได้ในกำรพัฒนำงำน โดย
มีหลัก คือ 1.ยึดพื้นที่เดิมที่ได้
ด ำเนิน 2563 จ ำนวน 9 พื้นที่ 
2.พื้นที่ใหม่ที่มีแนวโน้ม หรือมี
โอกำสที่จะพัฒนำได้เพิ่มเติม 
ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจของ
อำจ ำ รย์ นั กพัฒนำ ร่ ว ม กั บ
อ ง ค์ ก ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ
พัฒนำกำรจังหวัด น ำ 
ข้อมูลที่ไดม้ำเขียนขอเสนอ
โครงกำร เพื่อส่งโครงกำรไปยัง
กระทรวง อว. สรุปออกมำได ้
เป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธำนี 20 
ต ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
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จ ำนวน 18ต ำบล และจังหวัด
สระแก้ว 19 ต ำบล รวม 
57 ต ำบล  จ ำกนั้ นน ำ เ ข้ ำ ที่
ป ร ะ ชุ ม ค ก . ด ำ เ นิ น ง ำ น
โครงกำรฯ เพื่อสร้ำงเครือ 
ข่ำยนักพัฒนำและแก้ปัญหำ
ชุมชนท้องถิ่นในปีงบประมำณ 
2564 ด ำเนินกำรโดยให้ 
อำจำรย์นักพัฒนำ ร่วม
ประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำยในพื้นที่ และพัฒนำกำร 
จังหวัด ส ำรวจชุมชนทีมีควำม
เป็นไปได้ในกำรพัฒนำงำน โดย
มีหลัก คือ 1.ยึดพื้นที ่
เดิมที่ได้ด ำเนิน 2563 จ ำนวน 9 
พื้นที ่2.พื้นที่ใหม่ที่มีแนวโน้ม 
หรือมีโอกำสที่จะพัฒนำได้
เพิ่มเตมิ ข้อมูลที่ได้จำกกำร 
ส ำรวจของอำจำรย์นักพัฒนำ
ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น และ
พัฒนำกำรจังหวัด น ำ 
ข้อมูลที่ไดม้ำเขียนขอเสนอ
โครงกำร เพื่อส่งโครงกำรไปยัง
กระทรวง อว. สรุปออกมำได ้
เป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธำนี 20 
ต ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
จ ำนวน 18ต ำบล และจังหวัด
สระแก้ว 19 ต ำบล รวม57 
ต ำบล จำกน้ันน ำเข้ำที่ประชุม 
คก.ด ำเนินงำนโครงกำรฯ เพื่อ
สร้ำงเครือข่ำยนักพัฒนำและ
แก้ปัญหำชุมชนท้องถิ่น 

 
2.2ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร : องค์กรรับรู้และตอบสนองอย่ำงไร ในกรณีท่ีสถำนกำรณ์บังคับให้ต้อง
ปรับแผนปฏิบัติกำรและน ำไปปฏิบัติอย่ำงรวดเร็ว 
         ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีแผนบริหำรควำมเสี่ยงรองรับเหตุกำรณ์ที่จะส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนหรือไม่ บรรลุเป้ำประสงค์ที่กำหนดไว้ มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงและจัดท ำแผนจัดกำร
ควำมเสี่ยง มีกำรติดตำมและประเมินควำมเสี่ยงตำมไตรมำส นอกจำกนี้ยังมีระบบกำรควบคุมภำยในผ่ำนคณะกรรม
ด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่วำงไว้หำกปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้น
อำจส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติกำรเดิมได้ด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยงที่ก ำหนดทันที เช่น กำรบริกำร
วิชำกำร (ทั้งแบบให้เปล่ำและหำรำยได้) จะได้มีแผนจัดกำรควำมเสี่ ยงรองรับกรณีวิทยำกรไม่พร้อม กรณียอด 
ผู้เข้ำอบรมต ่ำ กว่ำเกณฑ์ และสถำนที่ไม่พร้อม ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติได้ทันที 
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หมวดที่ 3 ลูกค้ำ (Customers) 
3.1 ควำมคำดหวังของลูกค้ำ (Customer Expectations) 
 3.1ก กำรรับฟังลูกค้ำ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรับฟังลูกค้ำ 
           ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ให้ควำมส ำคัญต่อกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำจึงก ำหนดวิธีกำรรับฟัง
เสียงของลูกค้ำทั้งลูกค้ำในอดีต ปัจจุบันและอนำคต ที่แตกต่ำงกันตำมผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำหรือส่วนตลำด เพื่อให้
ทรำบและเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงถ่องแท้และแม่นย ำ เพื่อให้สำมำรถก ำหนดวิธีกำรและกลยุทธ์ที่จะท ำ
ให้ลูกค้ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้มีกำรซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเพิ่มขึ้น ดังแผนภำพที่ 3.1-1 กระบวนกำรรับฟัง
เสียงของลูกค้ำและกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดยมีฝ่ำย/งำน ที่รับผิดชอบท ำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ข้อมูลที่ส ำคัญได้แก่ ควำมต้องกำรของลูกค้ำในผลิตภัณฑ์และบริกำร ควำม
จ ำเป็นของลูกค้ำที่ใช้สินค้ำหรือบริกำรควำมคำดหวังของลูกค้ำต่อสินค้ำหรือบริกำรที่ได้รับ พร้อมนี้มีกำรวิเครำะห์และ
บันทึกลงในระบบฐำนข้อมูลบริกำรวิชำกำรของหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถค้นหำและน ำมำใช้ต่อได้ ผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินก่อนส่งมอบให้ ฝ่ำย/งำนที่รับผิดชอบน ำไปพัฒนำผลิตภัณฑ์
และกำรบริกำรให้ตรงกับควำมของลูกค้ำ ดังแผนภำพที่ 3.1-2 ผู้รับผิดชอบลูกค้ำและวิธีกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำใน
ผลิตภัณฑ์โครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตรฝึกอบรม และแผนภำพที่ 3.1-3 ผู้รับผิดชอบ ลูกค้ำและวิธีกำรรับฟังเสียงของ
ลูกค้ำในผลิตภัณฑ์สื่อประเภทต่ำงๆ วิทยุ/โทรทัศน์ VD0 on Demand และสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ส ำนักฯ มีวิธีกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำในอดีต อนำคต และลูกค้ำของคู่เทียบ ที่แตกต่ำงกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและตรงกับควำมต้องกำร สำหรับรักษำลูกค้ำในอดีตให้กลับมำใช้บริกำรซ ้ำและเพื่อ
รับฟังควำมต้องกำรของลูกค้ำในอนำคต และเพื่อให้ทรำบจุดเด่น จุดด้อยของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ดังตำรำงที่ 3.1-1   
มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำในอดีต ปัจจุบัน อนำคต และลูกค้ำของคู่เทียบเพื่อให้ได้สำรสนเทศที่
เป็นประโยชน์และใช้ต่อเพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร ดังตำรำงที่  3.1-1 ผลจำกกำรประเมินโดยใช้
แบบสอบถำม พบว่ำช่องทำงกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำที่มีประสิทธิภำพแยกตำมผลิตภัณฑ์ ดังนี้ผลิตภัณฑ์โครงกำร/
กิจกรรม/หลักสูตรฝึกอบรม ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำแบบหำรำยได้ และแบบ  In HouseTraining คือหนังสือรำชกำร  
กำรติดต่อทำงโทรศัพท์ โทรสำร กำรประเมินหลังกำรจัดกิจกรรม Group line และเว็บไซต์ส ำนักส ำหรับกลุ่มลูกค้ำ
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แบบให้เปล่ำคือ กำรเข้ำเยี่ยมลูกค้ำในพื้นที่ กำรติดต่อทำงโทรศัพท์ โทรสำร และหนังสือรำชกำรผลิตภัณฑ์สื่อประเภท
ต่ำงๆ วิทยุ/โทรทัศน์ VDO on Demand และสื่อสิ่งพิมพ์ คือ กำรเยี่ยมสถำนีวิทยุ กำรแสดงควำมคิดเห็นบนเว็บไซด์ 
สำยตรงผู้บริหำร หนังสือรำชกำรและไปรษณีย์จำกผลกำรประเมินท ำให้ส ำนักส่งเสริมฯ มีกำรปรับปรุงช่องทำงกำรรับ
ฟังเสียงของลูกค้ำ คือ 1.ปรับปรุงฐำนข้อมูลที่ตั้งหน่วยงำน ทั้งลูกค้ำเดิมและเพิ่มข้อมูลใหม่ เพื่อใช้ส่งเอกสำร  
ประสัมพันธ์โครงกำรส ำหรับลูกค้ำแบบหำรำยได้ 2.พัฒนำเว็บไซต์ของหน่วยงำนโดยเพิ่มแบบประเมินติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำผู้เข้ำรับกำรอบรมและแบบส ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมไว้บนหน้ำเว็บไซต์ด้วย  3.เพิ่มช่องทำงกำร
ติดต่อสื่อสำรโดยใช้ ID Line ในกำรส่งใบสมัครเข้ำรับกำรอบรม ซึ่งมีผลท ำให้ปริมำณกำรส่งใบสมัครทำงแฟกซ์ลดลง 
ท ำให้ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไฟและจ ำนวนกระดำษลดลง ซึ่งเป็นผลดีเนื่องจำกกำรส่งใบสมัครทำง Lineจะมีควำมชัดเจนและ
สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ทันทีเนื่องจำกส่วนใหญ่มีLine ในโทรศัพท์มือถือ 4.มีกำรจัดท ำแผนและงบประมำณสำหรับ
กิจกรรมเยี่ยมเยียนหน่วยงำน/ลงพื้นที่ 5.มีกำรจัดตั้ง Group line ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกหลักสูตร โดยเฉพำะ
กลุ่มลูกค้ำแบบหำรำยได้เพื่อเป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร  
ตำรำงที่ 3.1-1 ช่องทำงรับฟังเสียงลูกค้ำในอดีต 

ช่องทำงรับฟังเสียงของลูกค้ำ ควำมถี่ ลูกค้ำใน
อดีต 

ลูกค้ำใน
ปัจจุบัน 

ลูกค้ำใน
อนำคต 

ลูกค้ำคู่
เทียบ 

1.กำรติดต่อสอบถำมทำงโทรศัพท์ /
โทรสำร 

    - 

2.กำรเข้ำพบเยี่ยมเยียนลูกค้ำในหน่วยงำน 
/พื้นที่ 

    - 

3. กำรใช้แบบประเมินหลังจัดกิจกรรม     - 
4. กำรใช้แบบประเมินออนไลน์     - 
5. กำรศึกษำจำกข้อมูลเอกสำร รำยงำน
สรุปผลโครงกำร 

    - 

6. กำรใช้แบบส ำรวจ     - 
7. กำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น     - 
8. Facebook     - 
9. สนทนำ ณ จุดบริกำร     - 
10. หนังสือขอบคุณ (พี่ปลำผช.)     - 
11. สัมภำษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้เสียงสะท้อน 
ในกำรให้บริกำร 

    - 
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ช่องทำงกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ (บริกำรวิชำกำร) 
 

พันธกิจ 
กลุ่มผู้
ลูกค้ำ/

ผู้ใช้บริกำร 

ช่องทำง/วิธีกำรรับ
ฟังเสียง 

เวลำ/
ควำมถี่ 

ข้อมูล/
สำรสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 

กำรน ำข้อมูล
ไปใช้/แนว
ทำงกำร

ด ำเนินกำร 

บริกำร
วิชำกำร 

ผู้รับบริกำร -แบบสอบถำม 
-กำรลงพ้ืนที่ 
-กำรประชุม/สัมมนำ 
-เวทีประชำคม 
-น ำเสนอผลงำนต่อ
สำธำรณชน  
-ข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์ 
-โทรศัพท์ /-โทรสำร  
-กล่องรับข้อควำม 
-จดหมำย/-อีเมล์  
-เว็บไซต์ส ำนัก/
อนุรักษ์ 
-Facebook ส ำนัก/
อนุรักษ์ 
-Fanpage  
-Line 
-สำยตรงผู้บริหำร 
-สื่อสังคมออนไลน์  

ต่อเนื่อง √ สสร. 1.ออกแบบ/
ปรับปรุงกำร
ให้บริกำรให้
ตรงตำม
ควำม
ต้องกำรของ 
ผู้รับบริกำร 
 
2.ควำม
ต้องกำร 
ควำม 
คำดหวังใน
กำร 
พัฒนำของ
ชุมชน 
ท้องถิ่น 

 
3.1ข กำรจ ำแนกลูกค้ำ และผลิตภัณฑ์ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำ และมีวิธีกำรอย่ำงไร
ในกำรก ำหนดผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
        ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำ
ทุกกลุ่มเท่ำกันและมีกระบวนกำรในกำรรับฟังเสียงลูกค้ำในด้ำนควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวัง ควำมผูกพัน รวมถึง 
ข้อร้องเรียนที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักในหลำกหลำยช่องทำง ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมกำร
เรียนรู้และบริกำรวิชำกำร   มีกำรประชุมทบทวนช่องทำงรับฟังเสียงของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมำะสม
ส ำหรับแต่ละกลุ่ม โดยมุ่งเน้นกำรใช้แบบสอบถำมเนื่องจำกสำมำรถรับข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วน ตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย 
และสำมำรถติดตำมสอบถำมได้ นอกจำกนี้ยังมีช่องทำงอ่ืน ๆ ให้แสดงควำมคิดเห็น ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์
โทรสำร และกล่องรับจดหมำย ส ำนักฯด ำเนินกำรปรับปรุงแบบสอบถำม ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทั้ง
ด้ำนควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมผูกพันของกลุ่มลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ข้อมูลที่ได้กำรให้บริกำรวิชำกำรน ำไปวิเครำะห์สรุปผล และน ำเสนอในที่ประชุมหรือที่ประชุมคณะกรรมกำรที่
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เกี่ยวข้องให้รับทรำบ จำกนั้นจัดท ำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ส ำนักและสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือแก้ปัญหำ ตำมที่ได้รับกำรร้องเรียน นอกจำกนี้ ส ำนักได้น ำข้อมูลด้ำน
ควำมพึงพอใจเทียบกับคู่เทียบเพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนัก และเพื่อน ำมำพิจำรณำปรับปรุงกำรให้บริกำร
และกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกข้ึน 
 
3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ (Customer Engagement) 
 3.2ก ควำมสัมพันธ์และกำรสนับสนุนลูกค้ำ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 
         ส ำนักฯ มีกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเพื่อให้ได้ลูกค้ำใหม่ เพิ่มส่วนแบ่งตลำด รักษำลูกค้ำเดิม และ 
ตอบสนองควำมต้องกำรและท ำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังของลกูค้ำ รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้ 
แต่ละฝำ่ย/งำน จะก ำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์เป็นแผนปฏิบัติงำน และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนให้
รับทรำบและให้ข้อเสนอแนะ แนวทำงดังกลำ่วจะถูกประเมินประสิทธิภำพและประสิทธผิล เพือ่ปรับปรุงและนำมำ
ปรับใช้ในปีต่อไปดังนี ้
      ส ำนักฯ  ใชล้ักษณะของกิจกรรมในกำรจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำออกเป็น 2 กลุ่ม แบบมีรำยได้ และแบบให้เปล่ำ  
       1. กำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำได้แก่  1 ศูนย์เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใน
มหำวิทยำลัย 4 ฐำน  ได้แก่ ฐำนที่ 1 ภูมิพลังแผ่นดิน ศึกษำเรียนรู้หอนิทัศน์รำชภัฏ  ฐำนที่ 2  อุทกธำรอำหำรเพื่อ
ชุมชน  ฐำนที่ 3 ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร และฐำนที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย  ภำยนอกมหำวิทยำลัยได้แก่  1. ต ำบลคูขวำง  
2. ต ำบลคลองห้ำ 3.ต ำบลคลองพระอุดมและ 4. ต ำบลคลองควำย   ลูกค้ำประกอบด้วย 1.ลูกค้ำภำยในมหำวิทยำลัย
ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย  และ 2.ลูกค้ำภำยนอกมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 
ประชำชน ภำครัฐ และเอกชน 
        2. โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธำนี  
4 พื้นที่ ได้แก่ต ำบลคลองห้ำ    ต ำบลหน้ำไม้     ต ำบลคูบำงหลวง    ต ำบลบ้ำนงิ้ว    และจังหวัดสระแก้ว จ ำนวน 5 
พื้นที่ ได้แก่ ต ำบลคลองไก่เถื่อน  ต ำบลทุ่งมหำเจริญ  ต ำบลหนองตะเคียนบอน  ต ำบลคลองน้ ำใส  ต ำบลเมืองไผ่   
(ลูกค้ำภำยนอกมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย ประชำชน ภำครัฐ และเอกชน) 
         3. โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย)  และ โครงกำร
ยกระดับพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก จ ำนวน  48 พื้นที่ 
           จำกกำรสำรวจควำมตอ้งกำรของลูกค้ำในทุกกลุ่มลูกค้ำท ำให้ สสร.มีกำรด ำเนินงำนดงันี้ 
        1. พัฒนำผลิตภัณฑ์ (หลกัสูตร) ใหม่ในลักษณะต่อยอดจำกหลักสูตรเดิมเพื่อให้ได้ลูกค้ำใหม่ และให้ลูกค้ำเดิม 
กลับมำรับบริกำรใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพฒันำหลักสูตรในลักษณะต่อยอด เช่น หลักสูตรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
หลักสูตรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิ  
        2. พัฒนำผลิตภัณฑท์ี่ตอบสนองนโยบำยของหน่วยงำนซึง่เป็นต้นสังกัดของผู้เข้ำร่วมโครงกำร เช่น โครงกำร 
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
         3. กำรประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรตลำดให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยใช้ฐำนข้อมูลลูกค้ำใน 
เว็บไซต์สำนักสง่เสริมฯ ที่มีกำรปรับปรุงและพัฒนำอยู่เสมอ รวมถึงค้นหำวิธีกำรที่ลูกค้ำต้องกำรรับข้อมูลข่ำวสำร เพื่อ 
น ำมำใช้วำงแผนในกำรประชำสมัพันธ์ และส่งเสริมกำรตลำด 
        4. เพิ่มช่องทำง/รูปแบบกำรประชำสัมพนัธ์เพื่อรองรับกำรบริกำรตำมผลิตภัณฑ์ตำ่งๆ ทีจ่ะเกิดขึ้นในอนำคต 
เช่นFacebook, Line และ Group mail เป็นต้น 
        5. กำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของรูปแบบกำรจัดหลักสูตร/กิจกรรม/โครงกำรเพื่อให้ลูกค้ำมีทำงเลือกในกำรรับ 
บริกำร โดยลูกค้ำสำมำรถเลือกซื้อเฉพำะผลิตภัณฑท์ี่ตรงกับควำมต้องกำรได้ 
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3.2ข กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมินควำมพึง
พอใจ และควำมผูกพันของลูกค้ำ 
       ส่งเสริมกำรเรียนรู้และบรกิำรวิชำกำร มีกำรเพิ่มควำมผูกพันของลูกค้ำกับองค์กร โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. ประสำนควำมสัมพนัธ์อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรม/สื่อสังคมออนไลน์  
 2. ประชำสัมพันธ์แจ้งควำมเคลื่อนไหวของกำรอบรม และแสดงควำมเอำใจใส่ในกำรติดต่อประสำนงำน 
 3. จัดท ำฐำนข้อมูลผู้ใช้บริกำร ฐำนข้อมูลวิทยำกร/ผู้เชี่ยวชำญ และเครือข่ำยงำนบริกำรวิชำกำร  
 4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำ เช่น เว็บไซต์ และ E-mail  
 5. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ ช่วยเหลอื แนะน ำ และเปน็ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรให้แก่กลุ่ม
ลูกค้ำแบบให้เปลำ่ รวมทั้งกำรจดัเวทีเสวนำกับกลุ่มต่ำงๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนบัสนุนทำงวชิำกำรในดำ้นที่
กลุ่มลูกค้ำร้องขอ 
 6. มอบของที่ระลึกในช่วงวันเทศกำลต่ำงๆ และช่วงที่ไปเยี่ยมเยียนในพื้นที่ปฏิบัติงำน เช่น ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร มีระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์และกำรเพิ่มควำมผูกพันของลูกค้ำกับองค์กร ตำมรำยละเอียด
ข้ำงต้น และมีกำรประเมินและทบทวนประสิทธิภำพของกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์โดยดูจำกจ ำนวนที่เพิ่มขี้นของ
ผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร จ ำนวนที่เพิ่มขึ้นของโครงกำรที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ จ ำนวนหน่วยงำนที่เพิ่มขึ้นที่ขอรับบริกำร
แบบซึ่งพิจำรณำแล้วยังไม่เพียงพอ จึงได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนกำรดังกล่ำว
จำกอัตรำกำรสูญเสียลูกค้ำเดิม (ไม่ใช้บริกำร) อัตรำกำรกลับมำใช้ใหม่ จ ำนวนลูกค้ำที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริกำร
โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเครื่องมือ และจะน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนและส่งมอบให้ฝ่ำย/งำน น ำไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป ผลกำรประเมินฯ จึงขอน ำเสนอ
ในรอบกำรประเมินครั้งต่อไป 
 
3.2ค กำรใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้ำและตลำด : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเลือกและใช้ข้อมูลสำรสนเทศ
จำกเสียงของลูกค้ำและตลำด 
        ส ำนักฯระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ผ่ำนกล่องรับฟังข้อคิดเห็น แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น หรือปัญหำที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำของบุคลำกรของส ำนัก โดยมีกำรก ำหนด
ช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียน ได้แก่สำยตรงผู้อ ำนวยกำร สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลำกร งำนบริกำรส่วนลูกค้ำกลุ่ม
อ่ืน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ควำมร่วมมือ มีกำรรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของส ำนัก จดหมำย  
e-mail และร้องเรียนโดยตรงด้วยตัวบุคคล ผ่ำนหน่วยงำนต่ำง ๆ หำกพิจำรณำแล้วมีข้อมูลน่ำเชื่อถือและมีผลกระทบ
ต่อองค์กร เสนอเรื่องและแนวทำงกำรแก้ไขถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เพื่อพิจำรณำสั่งกำรให้หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนใน
กำรแก้ไขปัญหำ/ตอบข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  โดยมีกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ดังนี้สสร. ระบบกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียน ผ่ำนกล่องรับฟังข้อคิดเห็น แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น หรือปัญหำที่
ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำของบุคลำกรของส ำนัก โดยมีกำรก ำหนดช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียน ได้แก่สำยตรง
ผู้อ ำนวยกำร สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลำกร งำนบริกำรส่วนลูกค้ำกลุ่มอ่ืน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ควำม
ร่วมมือ มีกำรรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของส ำนัก จดหมำย e-mail และร้องเรียนโดยตรงด้วยตัวบุคคล 
ผ่ำนหน่วยงำนต่ำง ๆ หำกพิจำรณำแล้วมีข้อมูลน่ำเชื่อถือและมีผลกระทบต่อองค์กร เสนอเรื่องและแนวทำงกำรแก้ไข
ถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เพื่อพิจำรณำสั่งกำรให้หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนในกำรแก้ไขปัญหำ/ตอบข้อร้องเรียนไปยังผู้
ร้องเรียน  โดยมีกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ดังนี้ 
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ขั้นตอนของกระบวนกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 

รับและตรวจสอบข้อร้องเรียน 

ข้อร้องเรียนทั้งภำยในและภำยนอก 

พิจำรณำข้อร้องเรียน 

พิจำรณำแก้ไขข้อร้องเรียน 

บันทึกและรำยงำนผลให้ผู้อ ำนวยกำร 

ติดตำมและประเมินผล 
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หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้  
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 

4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร (Measurement, 
Analysis, and Improvement of Organisational Performance) 
 4.1ก กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือติดตำมกำรปฏิบัติกำร
ประจ ำวันและผลกำรด ำเนินกำรโดยรวมขององค์กร 
         ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีแนวทำงกำรติดตำมข้อมูลสำรสนเทศ โดย 1) ก ำหนดเป็น
นโยบำยในกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล (OKRs) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 2) 
จัดเก็บข้อมูลกำรำยงำนกผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด OKRs ปีละ 2 ครั้ง 3) มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  VRU Project โดย สสร. ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำระบบฐำนของข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลกิจกรรม/โครงกำรสสร. มีแนวทำงกำรติดตำมข้อมูลสำรสนเทศ  
โดย 1) ก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล (OKRs) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน 2) จัดเก็บข้อมูลกำรำยงำนกผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด  OKRs ปีละ 2 ครั้ง 3) มีกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบ VRU Project โดย สสร. 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบฐำนของข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลกิจกรรม/โครงกำร 
 
4.1ข  กำรวิเครำะห์ และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำร
และขีดควำมสำมำรถขององค์กร 
         ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ใช้ระบบ PDCAในกำรด ำเนินกำรและทบทวนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร และตัวชี้วัดตำมระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย ซึ่งผลกำร
ทบทวนจะถูกน ำไปสื่อสำรผ่ำนที่ประชุม คก. ส ำนักประจ ำเดือน เพื่อใช้ประเมินผลส ำเร็จขององค์กร ควำมก้ำวหน้ำ
เทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร กำรประเมินควำมสำมำรถขององค์กรที่จะตอบสนองต่อควำม
เปลี่ยนแปลงในด้ำนควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและควำมท้ำทำยในสภำพแวดล้อมด้ำนเทคโนโลยี ข้อเสนอแนะจำก
ที่ประชุมคก ส ำนัก น ำไปบูรณำกำรเข้ำสู่แผนปฏิบัติกำรต่อไปนอกจำกนี้สสร. มีกำรจัดประชุม คก.ส ำนัก สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนในไตรมำส 1,2,3 และ 4 โดยงำนฝ่ำยบริหำรและวำงแผนของส ำนักฯ จะด ำเนินกำรประสำนข้อมูลกับฝ่ำย
สนับสนุน ในกำรรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ น ำเสนอ
ข้อมูลในที่ประชุมเพื่อรับทรำบ หำแนวทำงในกำรแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ในกำรจัดประชุม
สรุปผลกำรด ำเนินงำน นอกจำกมีกำรน ำ เสนอ/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไขปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนแล้วยังมีกิจกรรมกำรวิเครำะห์องค์กร (SWOT) หำจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำและอุปสรรคเพื่อทบทวนและ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถของส ำนัก และจัดกิจกรรมให้ควำมรู้โดยวิทยำกร เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้บุคลำกรมีควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องและสนับสนุนให้บุคลำกรสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)สสร.ใช้
ระบบ PDCAในกำรด ำเนินกำรและทบทวนผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร และ
ตัวชี้วัดตำมระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย ซึ่งผลกำรทบทวนจะถูกน ำไปสื่อสำรผ่ำนที่ประชุม คก. ส ำนัก
ประจ ำเดือน เพื่อใช้ประเมินผลส ำเร็จขององค์กร ควำมก้ำวหน้ำเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร 
กำรประเมินควำมสำมำรถขององค์กรที่จะตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและ
ควำมท้ำทำยในสภำพแวดล้อมด้ำนเทคโนโลยี ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุมคก ส ำนัก น ำไปบูรณำกำรเข้ำสู่แผนปฏิบัติ
กำรต่อไปนอกจำกนี้สสร. มีกำรจัดประชุม คก.ส ำนัก สรุปผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส  1,2,3 และ 4 โดยงำนฝ่ำย
บริหำรและวำงแผนของส ำนักฯ จะด ำเนินกำรประสำนข้อมูลกับฝ่ำยสนับสนุน ในกำรรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ น ำเสนอข้อมูลในที่ประชุมเพื่อรับทรำบ หำแนวทำงใน



  

  | หน้ำ| 23 

กำรแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ในกำรจัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน นอกจำกมีกำรน ำ 
เสนอ/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไขปรับปรุงกำรด ำเนินงำนแล้วยังมีกิจกรรมกำร
วิเครำะห์องค์กร (SWOT) หำจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำและอุปสรรคเพื่อทบทวนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของส ำนัก 
และจัดกิจกรรมให้ควำมรู้โดยวิทยำกร เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้บุคลำกรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ พัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่องและสนับสนุนให้บุคลำกรสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
 
4.1ค  กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรน ำผลกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรไป
ใช้ในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของเรื่องที่ต้องน ำไปปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
         ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีระบบกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องโดยใช้
หลัก PDCAโดย ส ำนักฯ มีคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมระบบ  
กำรจัดกำรควำมรู้ ท ำให้ระบบกำรท ำงำนและกำรวัดผลควำมส ำเร็จมีควำมสอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
และน ำผลงำนควำมส ำเร็จในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม และข้อมูลสำรสนเทศเผยแพร่ข้อมูลทำง website ส ำนัก 
เป็นช่องทำงหนึ่งที่ได้บูรณำกำรข้อมูลด้ำนเอกสำรและข้อมูลสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนเข้ำมำเป็นตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำขององค์กรเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรของส ำนัก 
รวมถึงตัวชี้วัดด้ำนกำรเงินที่มีกำรสรุปเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนทุกเดือน ทุกไตรมำส และรำยปี นอกจำกนั้น
มีกำรสรุปผลกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมขององค์กรประจ ำปี นอกจำกนี้ได้สนับสนุนให้บุคลำกร
ปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องโดยก ำหนดไว้ในกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล (OKRs) รำยบุคคล และจัดให้มี
กำรน ำเสนอโครงกำร/กิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ( Good Practices) เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมน ำไปสู่กำรพัฒนำ
งำนที่มีประสิทธิภำพ 
 
 
4.2 กำรจัดกำร 
สำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ (Information and Knowledge Management) 
 4.2ก ข้อมูล และสำรสนเทศ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศขององค์กรเพ่ือให้
มั่นใจถึงคุณภำพและควำมพร้อมใช้งำน 
         ส ำนักส่งเสิมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศขององค์กร เพื่อ
แบ่งหน้ำที่ให้บุคลำกรในส ำนักจัดกำรข้อมูลอย่ำงมีคุณภำพ โดยรวบรวมข้อมูลตลอดจนติดตำมและตรวจสอบกำร
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบันทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกรผู้รับบริกำรและผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึง และมีเจ้ำหน้ำที่ท ำหน้ำที่ในกำรรวบรวมและตรวจสอบ ระบบ
สำรสนเทศต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอตำมรอบไตรมำสเพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง แม่นย ำ น่ำเชื่อถือ ทันสมัยและปลอดภัย 
และเมื่อเกิดข้อผิดพลำดน ำมำวิเครำะห์ และปรับปรุงแก้ไขโดยทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  | หน้ำ| 24 

4.2ข ควำมรู้ขององค์กร : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 
           ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง คกก.เพื่อก ำหนดกิจกรรม กำร
ประเมินผล กำรก ำกับ ติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนัก เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบยั่งยืนพร้อมทั้ง
เผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมพันธกิจที่ส ำคัญ หลังจำกที่ มีกำรรับนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ต้องกำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมรู้องค์กรที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้
พัฒนำไปสู่กำรเป็น  “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning organization)” 
 ดังนั้น เพื่อให้กระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ สสร.เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและยั่งยืน 
ผ่ำนกำรสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง โดยมุ่งเน้นให้บุคลำกรเกิด
กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ที่จะเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนและส่งมอบควำมส ำเร็จตำมแผนกลยุทธ์ผ่ำนค่ำนิยมขององค์กร 
VALAYA-LEARN ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ดังต่อไปนี้ 

                  1. ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรก ำหนดหัวข้อควำมรู้ส ำคัญ โดยน ำประเด็นกำร
จัดกำรควำมรู้เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  จำกนั้นมติที่ประชุมก ำหนดเป็นเรือง วิทยำกรประจ ำ
ฐำนเรียนรู้ในศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และวำงแผนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำร
จัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนตำมกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
         2. ก ำหนดให้มี 1 ชุมชนนักปฏิบัติของหน่วยงำน และจัดให้มีพ้ืนที่ปลอดภัยในกำรแสดงควำม
คิดเห็นให้บุคลำกรในส ำนักได้มีโอกำสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยจัดท ำปฏิทิน  
กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
         3. จัดให้มีกิจกรรมสร้ำง และแสวงหำควำมรู้และจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบง่ำยต่อกำรใช้งำน
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร และมหำวิทยำลัย (VRU KM Web 
Portal) 
         4. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยน ำผลงำนหรือควำมรู้จำกคลังควำมรู้ของหน่วยงำนมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนหรือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง (Like to learn) 
 

         5. ให้มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในรูปแบบต่ำงๆ ให้กับผู้มีผลงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัด 
กำรควำมรู้ 
                 โดยประกำศให้บุคลำกรภำยในส ำนักถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้เปิดชุมชนแห่งกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cop) ภำยในหน่วยงำน (ผลลัพธ์ 7.1 ก-1) 
 
 กำรรวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้ของบุคลำกร 
          ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกระบวนกำร KM ในเรื่องวิทยำกรประจ ำฐำน
เรียนรู้  เป็นกระบวนกำรที่จะช่วยให้เกิดพัฒนำกำรของควำมรู้ หรือกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะเกิดขึ้นภำยใน
องค์กร มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำย 
ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

ของหน่วยงำน คือ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำน ศำสตร์พระรำชำ โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ของส ำนัก ได้ประเด็นควำมรู้ในหัวข้อ “วิทยำกรประจ ำฐำนเรียนรู้ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ก ำหนดประเด็น วันที่ 13 กันยำยน 2563 ณ Princess Valaya Café มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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2. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
โดยจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ข้อมูลประจ ำฐำนเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยวิทยำกรประจ ำฐำน 4 ฐำน ได้แก่ ฐำนที่ 1 ภูมิพลังแผ่นดิน ฐำนที่ 2 อุทกธำรอำหำรเพ่ือชุมชน 
ฐำนที่ 3 ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร ฐำนที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย ด ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับอำจำรย์
นักพัฒนำและบุคลำกรภำยในส ำนักในวันที่ 19 มีนำคม 2564  ณ ห้องประชุมส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 

 
3. กำรเข้ำถึงควำมรู้ 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูลประจ ำฐำนเรียนรู้
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ เว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร และ 
Facebook ของส ำนักฯ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยหรือบุคคลภำยนอก สำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ง่ำย (จัดท ำ
คู่มือ) 

4. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยบุคลำกรประจ ำฐำนเรียนรู้ทั้ง 4 ฐำน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพ่ือด ำเนินจัดท ำกิจกรรมกำร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่อำจำรย์นักพัฒนำและบุคลำกร เกิดเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Community of 
Practice : Cop) เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือให้บุคลำกรกระตืนรือร้นในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน เพ่ือใช้ในกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลำ ท ท ำให้อำจำรย์นักพัฒนำและบุคลำกรภำยในส ำนัก
สำมำรถด ำเนินงำนตำมรูปแบบของถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ประจ ำฐำนต่ำงๆ ให้กับประชำชน และผู้สนใจได้  โดย
มีกำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ไดผ้ลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  
 
 
      กำรรวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้ของบุคลำกร 
          ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร รวบรวมข้อมูลควำมรู้และข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำก
แหล่งต่ำงๆมำถ่ำยทอด และน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน และพัฒนำงำน/ นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลำกรและองค์กรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร แสดงให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยในองค์กร ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรน ำองค์ควำมรู้ไปปฏิบัติ สำมำรถน ำไปก ำหนดกลยุทธ์ ทิศทำงกำร
ด ำเนินงำน 
องค์ประกอบที่ส ำคัญของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   1. บุคลำกร  เป็นแหล่งศูนย์รวมของควำมรู้ที่ควรน ำควำมรู้ออกมำแบ่งปัน โดยเป็นคนที่มีควำมรู้จำกกำร
ปฏิบัติจริง และอยำกมำแบ่งปันและแลกเปลียนควำมรู้นั้นด้วยควำมเต็มใจ 
  2.  สถำนที่ และบรรยำกำศ เป็นองค์ประกอบที่ท ำให้กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวำ และน่ำสนใจ เพรำะ
สถำนที่และบรรยำกำศที่ดี เหมำะสมกับแต่ละกลุ่ม ท ำให้คนเหล่ำนั้นมำพูดคุยปรึกษำ วิเครำะห์ปัญหำ แบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่ำงสบำยใจ 
  3. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญท่ีช่วยให้กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ำย
และสะดวกขึ้น เช่น กระดำน ส ำหรับเขียน คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรสรุป และจัดเป็นควำมรู้ถึงกำรแบ่งปันหรือ
กำรส่งต่อข้อมูล 
 
 
 



  

  | หน้ำ| 26 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                        ภำพ infographic กำรจัดกำรควำมรู ้
 

 

ข้อเสนอแนะ : ควรด ำเนินกำร Work Systemของมหำวิทยำลัย โดยน ำ  
Km ลงชุมชน ปรึกษำ (1) อ.เหวด  กำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ลงชุมชน
อย่ำงไร  (2)  อ.เพียว เรื่องคลิปวีดีโอ  
 

 
กำรด ำเนินงำนในหมวด 4  เชื่อมโยงกับหมวด 6 อย่ำงไร 
โดยกำรจัดกำรควำมรู้ น ำไปใช้ในเรื่องของกระบวนกำรลงชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน 
ควรท ำ Inforgraphic  กระบวนกำรลงชุมชน  ในกำร KM หมวด 
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หมวดที่ 5 บุคลำกร (Workforce) 

5.1 สภำพแวดล้อมของบคุลำกร (Workforce Environment) 

 5.1ก ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ให้
บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล 
 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรใน
รูปแบบต่ำงๆ เพื่อประเมินควำมต้องกำรด้ำนทักษะ ควำมถนัด คุณสมบัติที่รองรับด้ำนอัตรำก ำลัง  โดยผ่ำนกำร
ทบทวนจำกคณะผู้บริหำรส ำนักทุกปี ดังนี้ 
 - จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร เพื่อส ำรวจอัตรำก ำลัง ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนให้ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงสมรรถนะในกำร
ท ำงำน โดยกำรน ำข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ SWOT ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ 
(Strategy) ของส ำนัก 
 - จัดท ำโครงสร้ำงอัตรำก ำลังส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธ์ศำสตร์
และภำระงำนตำมพันธกิจของส ำนัก ซึ่งบุคลำกรทุกต ำแหน่งทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนต้องได้รับกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ผ่ำนระบบกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 นอกจำกกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรแล้วนั้น ส ำนักยังเห็นถึงควำมส ำคัญของ
สภำพแวดล้อมภำยนอกและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของบุคลำกร โดยมีกำรด ำเนินงำนในกำรดูแลสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนที่เกื้อหนุนต่อกำรปฏิบัติงำน และส่งเสริมนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำน Green University ของ
มหำวิทยำลัย ผ่ำนกำรจัดสรรงบประมำณในกำรปรับปรุงและดูแลสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำน  
 5.1ข บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกร : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เกื้อหนุนกำร
ท ำงำนของบุคลำกร 
 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนนโยบำย Happy Workplace ดังนี้
  องค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งกำรด ำเนินงำนกับกลุ่มเป้ำหมำย
หลักคือ “คนท ำงำน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลส ำคัญและเป็นก ำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม 
กำรสร้ำงควำมสุขในที่ท ำงำน นับว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรบริหำรองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลำกรทุกคนในองค์กร มี
ควำมสุขในกำรท ำงำน ควำมสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดกระบวนกำรทำงควำมคิด ท ำ ให้งำนที่ได้รับมอบหมำยมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน ลดควำมตึงเครียดจำกกำรท ำงำน สภำพแวดล้อม รวมทั้งลดควำมขัดแย้งภำยในองค์กร ควำมสุข
ที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนเปรียบเสมือนน้ ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนำในแนวโน้มที่ดีขึ้น 
      ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ตระหนักดีว่ำทรัพยำกรณ์มนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ำที่สุด และเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะน ำพำองค์กรไปสู่
ควำมส ำเร็จ จึงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรควบคู่กับกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบตอ่
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรสร้ำงสุขที่ยั่งยืนและเป็นองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace)  และเพื่อ
แสดงออกถึงควำมมุ่งมันที่จะสร้ำงสุขภำวะองค์กรให้แข้มแข็งเป็นองค์กรแห่งควำมสุข ส ำนักฯ จึงได้ก ำหนดนิยำม
ควำมสุขของบุคลำกรไว้ด้งนี้คือ “ Happy learn office” (ส ำนักที่มีควำมสุขพร้อมกำรเรียนรู้) โดยตำมมติที่ประชุม
ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 22 ตุลำคม 2562 มีผลกำรพิจำรณำและรับรอง
แผนกำรด ำเนินงำนนโยบำย Happy Workplace เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบ ดังนี้ 
                         1. Happy Brain (หำควำมรู้) เสนอให้มีมุมหนังสือ หรือ คอลัมน์ที่น่ำสนใจติดไว้ที่ฝำผนังห้อง
ประชุ ม  เพื่ อ ใ ห้บุ คล ำกรแสวงหำควำมรู้ ใ หม่ ๆ  มำ เพิ่ มพู นควำมรู้  และพัฒนำตน เองอยู่ สม่ ำ เสมอ                                      
                          2. Happy Body (สุขภำพดี) กิจกรรมกำรออกก ำลังกำยพร้อมกัน เพื่อให้บุคลำกรมีสุขภำพ
แข็งแรงทั้งกำยและจิตใจ เพรำะมีควำมเชื่อว่ำถ้ำมนุษย์ มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับ 
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ปัญหำที่จะเข้ำมำได้เป็นอย่ำงดี โดยให้บุคลำกรอยู่ในที่ของตัวเอง พร้อมออกก ำลังกำย ในเวลำ 5 นำที หรือ 1 เพลง  
(ทุกวันศุกร์สัปดำห์ที่ 2 และสัปดำห์ที่ 4 ของเดือน) 
                         3. Happy Heart (น้ ำใจงำม) กิจกรรมกำรมอบของขวัญในวันเกิดของบุคลำกร โดยกำรจัดท ำ
ปฏิทินวันเกิดของบุคลำกรทุกคน เพื่อให้บุคลำกรมีน้ ำใจเอ้ืออำทรต่อกันและกัน ซึ่งควำมสุขที่แท้จริงคือกำรเป็น
ผู้ให้ และกิจกรรม BUDDY คู่ซี้ตลอดไป เป็นกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสนิทสนมและควำมคุ้นเคยภำยในส ำนัก และกำร
ดูแลซึ่งกันและกันภำยในส ำนักงำน 
                          4. Happy Money (รู้จักเก็บรู้จักใช้) กิจกรรมกำรเก็บเงินออมภำยในส ำนักคนละ 40 บำท/
เดือน เพื่อเสริมสร้ำงให้ให้บุคลำกรมีเงินออม รู้จักเก็บรู้จักใช้ ปลูกฝังนิสัยกำรออม ประหยัด ยึดหลักค ำสอนกำร
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
                         5. Happy Social (สังคมดี) เปน็กำรร่วมกันท ำควำมสะอำดภำยในส ำนัก โดยก ำหนดกำรท ำ
ควำมสะอำด (เดือนเว้นเดือน)  เสริมสร้ำงกิจกรรมจิตอำสำของมหำวิทยำลยั 

                         6. Happy Travel  (ท่องเที่ยวมีสุข) กำรเดินทำงท่องเที่ยวร่วมกันของบุคลำกรภำยในส ำนักโดย
ก ำหนด ไตรมำสละ 1 คร้ัง (วันหยุดเสำร์/อำทิตย์) กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนควำมสัมพันธ์ภำยในส ำนักให้มีควำมรัก
สำมัคคีกันมำกข้ึน  

          โดยด ำเนินงำนตำมแผนนโยบำยจัดกำรควำมสุข จัดกิจกรรม  Happy Brain (หำควำมรู้ )  
มุมหนังสือ/คอลัมน์ที่น่ำสนใจติดไว้ที่ฝำผนังห้องประชุม  และกิจกรรม Happy Money (รู้จักเก็บรู้จักใช้) โดยในเดือน
พฤศจิกำยน 2562  มีกำรส่งมอบควำมสุขและค ำอวยพรในวันเกิดของบุคลำกรในส ำนัก  ก่อให้เกิดควำมรักสำมัคคี
ภำยในหน่วยงำน  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563  Happy Body (สุขภำพดี) กิจกรรมกำรออกก ำลังกำยพร้อมกันของ
ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ว่ำด้วย องค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) 
5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement) 
 5.2ก กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร : องค์กรมีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรอย่ำงไร 
 ส ำนักสง่เสริมกำรเรียนรู้และบรกิำรวิชำกำร ก ำหนดให้มีแนวทำงกำรประเมินควำมผูกพัน ด ำเนนิกำรผ่ำน
กำรใช้ “แบบประเมนิควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และควำมผูกพันของบุคลำกร” ใน
กำรประเมินปลีะ 1 ครั้ง ดังนี ้
 - กำรประเมินควำมพงึพอใจในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย กำรน ำองค์กรของผู้บริหำร กำรปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน  
 - กำรประเมินควำมผูกพันในงำนของบุคลำกร ประกอบดว้ย กำรปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคลำกร ควำมผูกพันใน
งำน กำรพฒันำและเตบิโตในอำชีพ  
 ส ำนักฯ พบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรสำยสนบัสนนุวิชำกำร คือ ควำมมุ่งมัน่ในกำรท ำงำน 
กำรอุทิตตนเพื่องำน ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ส่วนสำยสนบัสนนุ คือ กำรมีสัมพันธภำพทีด่ีต่อกันระหว่ำงผูบ้ริหำร
และเพื่อนร่วมงำน ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน และโอกำสในกำรศึกษำต่อเพื่อหำควำมรู้เพิ่มเติม ซึ่งผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันจะถูกน ำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักฯ เพื่อน ำผลประเมินไปใช้ในกำรจัดท ำ
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปดี้ำนกำรสร้ำงควำมผูกพนั 
5.2ข วัฒนธรรมองค์กร : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนนุกำรท ำงำนที่ให้ผลกำร
ด ำเนินกำรทีด่ี และบุคลำกรมีควำมผูกพัน 
 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของ
มหำวิทยำลัย คือ “พัฒนำนวัตกรรม มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศ ร่วมพัฒนำท้องถิ่น” ภำยใต้ค่ำนิยมของส ำนักฯ “LEARN” 
โดยมีกำรด ำเนินกำรร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงำนภำยนอก ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพื่อควำมยั่งยืน นอกจำกนี้ บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรมที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้นเพื่อรับทรำบและเรียนรู้
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วัฒนธรรมองค์กร เช่น กำรให้ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงควำมผูกพันองค์กรแก่บุคลำกรใหม่ ผ่ำนกิจกรรมปฐมนิเทศ
บุคลำกรใหม่ของมหำวิทยำลัย กำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง กำรจัดกิจกรรม Happy Workplace  
5.2ค กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัตงิำนและกำรพัฒนำ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรเพื่อสนับสนนุกำรรักษำบุคลำกรไว้และกำรท ำงำนที่มผีลกำรด ำเนนิกำรที่ดี 
        ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  ได้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จไว้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกรคือ ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมแผนพัฒนำบุคลำกรต่อจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ทั้งนี้ 
จะด ำเนินงำนของปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2567 พัฒนำด้ำนกิจกรรมและกำรพัฒนำในแผนประกอบด้วยด้ำนต่ำงๆ 
ดังนี้  
   1.ด้ำนกรอบอัตรำก ำลังสำยสนับสนุนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรและอัตรำก ำลังที่พึงมี 
            2.ด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเพื่อน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
  3.ด้ำนกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดส่งเสริมกิจกรรม
กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับบุคลำกรสำยสนับสนุน 
จำกตำรำงแสดงกรอบอัตรำก ำลัง/ต ำแหน่งในส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ตำมกรอบอัตรำก ำลัง
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสำยสนับสนุน ปีงบประมำณ พ.ศ.2562-2565 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ด้ำนกรอบอัตรำก ำลงัสำยสนบัสนุนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรและอัตรำก ำลังที่
พึงมีสำยสนับสนุน 
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หมวดที่ 6 กำรปฏิบตัิกำร (Operations)  
6.1 กระบวนกำรท ำงำน (Work Processes) 
ก. กำรออกแบบหลักสูตร กำรบริกำร และกระบวนกำร 
 (1) ข้อก ำหนดของหลักสูตร บริกำร และกระบวนกำร 
หลักสูตร 
กำรบริกำรวิชำกำรสู่ท้องถิ่น 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำรแก่ท้องถิ่น และ
ระบบสนับสนุน 

ส ำนักฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบในกำรออกแบบระบบงำนหลักและงำนสนับสนุนซึ่งบูรณำกำรกับ
กำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน กลุ่มบุคลำกร งบประมำณ อำคำร วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
เทคโนโลยี เพื่อก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรคุณภำพของงำน รวมทั้งตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก 
โดยกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญของส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญขององค์กรโดยผ่ำนกำร
พิจำรณำผลิตภัณฑ์หลักขององค์กรจำกผู้บริหำรของส ำนัก หัวหน้ำฝ่ำยงำน และบุคลำกรของส ำนักร่วมกันพิจำรณำ
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของผลิตภัณฑ์จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยและของส ำนกัฯ 
ซึ่งมีกำรประชุมของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก และน ำเสนอต่อบุคลำกรผ่ำนกำรประชุมสรุปผลกำร 
ด ำเนินงำนประจ ำปีทุกปี จำกผลิตภัณฑ์ที่ส ำคัญของส ำนักส่งเสริมฯ จึงน ำไปสู่กำรพิจำรณำข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์ 
และ ข้อก ำหนดของกระบวนกำร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์  เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดของส ำนักฯ 
และมีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบในแต่ละกระบวนกำรท ำงำนจำกผู้บริหำรไปยังผู้รับผิดชอบซึ่งน ำไปสู่กำรก ำหนด
เป็นควำมรับผิดชอบรำยบุคคลตำมกรอบกำรประเมินภำระงำนประจ ำปี(OKR) แก่บุคลำกรเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ให้บรรลุเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ซึ่งจ ำแนกผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่ส ำคัญ ดังตำรำงท่ี 6.1ก(1)-1   ดังนี้ 

 
                กระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ของส ำนัก ปี 2562 

 
      ส ำนักฯ ได้น ำ VRU R&D and Community Development Model และ VRU Engagement Roadmap ใน
ปี 2562-2563 มำพิจำรณำในกำรด ำเนินกำรออกแบบระบบงำนหลักและงำนสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ในกระบวนกำรหลักกำรงำนบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่นและ
สังคม (พันธกิจ ส่งเสริม สนับสนุน งำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ พัฒนำชุมชนท้องถิ่น) นอกจำกนี้
ยังน ำโมเดล หรือกรอบแนวคิดอ่ืนที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนของส ำนัก เป็นต้น และจำกกำรประชุมและกำรระดม
ควำมคิดจึงได้กระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ของส ำนัก ดังนี้ 
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กระบวนกำรพันธกิจสัมพันธ์

ผู้จัด
กำรพ

ื้นที่
ประ

ชำชน
ในพื้น

ที่
ผู้น ำ

ชุมช
น

หน่ว
ยงำน

ท้อง
ถิ่น

ส่วน
รำชก

ำรระ
ดับ

จังหว
ัดแล

ะอ ำเ
ภอ

ประสำนงำนกับ
ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง

เข้ำพบเพ่ือหำรือแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน

กับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง

ประชุมผู้จัดกำรพ้ืนที่ 
(Area Manager)

ผู้จัดกำรพ้ืนที่ลงพ้ืนที่แนะน ำ
ตัวและช ี้แจงวัตถุประสงค์กับ

หน่วยงำนท้องถิ่น

ผู้จัดกำรพ้ืนที่สร ้ำงควำม
ร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยทั้ง

ภำครัฐและเอกชน

ผู้จัดกำรพ้ืนที่ลงพ้ืนที่แนะน ำ
ตัวและช ี้แจงวัตถุประสงค์กับ

ผู้น ำชุมชน

ผู้จัดกำรพ้ืนที่ส ำรวจพ้ืนที่เพ่ือ
จัดท ำฐำนข้อมูลชุมชน

ผู้จัดกำรพ้ืนที่ส ำรวจพ้ืนที่เพ่ือ
เก็บแบบสอบถำมครัวเรือน

จัดเวทีประชำคมเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล

ร่ำงแผนในกำร
ขับเคล ื่อนงำน

พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของต ำบล

จัดเวทีประชำคม 
น ำเสนอและระดม

ควำมคิดเห็น
พร้อมปรับแก้ไขแผนฯ

เสริมพลังให้กับชุมชนเพ่ือให้
เกิดกำรมีส ่วนร่วมในกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตขอลตนเอง

จัดกิจกรรม/สร้ำง
กระบวนกำร/พัฒนำ

นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต

ค้นหำพ้ืนที่ต้นแบบที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณ
ภำพชีวิตตำมศำสตร์พระรำชำ

จัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ต้นแบบที่
มีชีว ิตตำมศำสตร์พระรำชำ

สร้ำงคน พัฒนำคน ให้
เป็นวิทยำกรช ุมชน

สร้ำงส่ือเรียนร ู้ หรือเคร่ืองมือ
กำรส่ือสำรให้

แกนน ำในกำรพัฒนำศูนย์
กำรเรียนรู้

จัดท ำรูปเล่มรำยงำน หนังสือ
ถอดบทเรียน

ชุมชน Success Story และ
มัลต ิมีเดียสรุปงำน

น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน
ผ่ำนเวที Show Case

 
                   
 
 
                        
 
  
 
 

แผนภำพกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ของส ำนัก ปี 2563 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
ส ำนักฯ โดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ มีกำรจัดท ำข้อก ำหนดและตัวช้ีวัดที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนโดยกำรร่วมกันประชุม
หำรือวิเครำะห์ข้อก ำหนดกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร โดยค ำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประกำร ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์  
พันธกิจและเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนและของมหำวิทยำลัย ที่น้อมน ำพระรำโชบำยสู่กำรปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลิตงำนบริกำร
วิชำกำรมีคุณภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมชุมชนท้องถิ่น 2) แผนกลยุทธ์และ 3)  กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ 
และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยมีกลยุทธ์ในกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติจำกภำยในและ
ภำยนอก เพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน เพื่อให้
กำรขับเคลื่อนระบบงำนให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯยังพิจำรณำน ำข้อมูลด้ำน
องค์ควำมรู้เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ งบประมำณ ข้อบังคับ กฎระเบียบ รวมทั้งค่ำนิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรเป็นส ำคญั 
โดยใช้เกณฑ์ 5 ป ช่วยเสริมแนวคิดออกแบบมำเป็นกระบวนกำรหลักเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติดังแผนภำพ 
 1) เป้ำประสงค์ มีกระบวนกำรที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และพันธกิจขององค์กร 
  2) ประสิทธิภำพ มีกระบวนกำรที่ท ำให้เกิดประสิทธิภำพกำรท ำงำนท่ีดีขึ้น 
  3) ประทับใจ มีกระบวนกำรที่ส่งมอบควำมประทับใจและคุณค่ำให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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  4) ประหยัดเรียบง่ำยได้ประโยชน์สูงสุด เป็นกระบวนกำรที่ประหยัด และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
 5) ประชำสัมพันธ์ เป็นกระบวนกำรถ่ำยถอดควำมรู้ หรือข้อมูลข่ำวสำร หรือผลกำรด ำเนินเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่
สำธำรณชนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภำพแนวคิดในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ของส ำนัก 
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ตำรำงท่ี 6.1ก(1)-1  กระบวนกำรที่ส ำคัญในกำรออกแบบหลักสูตร และกำรวิจัย 
พันธกิจ คู่ควำมร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ส่งมอบหลัก ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ กระบวนกำรที่ส ำคัญ ผลผลิตหลัก ผู้รับบริกำรที่ส ำคัญ 
   
1.  กระบวนกำรหลักกำรงำนบรกิำรวิชำกำรแก่ทอ้งถิ่นและสงัคม  (พันธกิจ ส่งเสริม สนับสนุน งำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ พัฒนำชุมชนท้องถิ่น) 
กำร
บริกำร
วิชำกำร
ที่
ก่อให้เกิ
ดรำยได้ 
และไม่
ก่อให้เกิ
ดรำยได้  

คู่ควำมร่วมมือ :   
ต ำบลใน จ.ปทุมธำนี จ.สระแก้ว และ จ.พระนครศรีอยุธยำ 
หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับมอบหมำย 

• คุณภำพกำรบริกำร
วิชำกำรสู่ท้องถ่ิน 

• กำรบริกำรวิชำกำรสู่
ท้องถ่ินตรงตำมควำม
ต้องกำร 

1. กำรประสำนงำนติดต่อผู้รับบริกำร  
2. กำรวินิจฉัยชุมชนและส ำรวจควำมต้องกำรของ
ชุมชน 
3. กำรออกแบบ/จัดบริกำรตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชน 
4. กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำร
ฝึกอบรม 
5.  ก ำกับติดตำมกิจกรรมด ำเนินงำน 
6.  กำรประเมินควำมพึงพอใจ และปรับปรุงกำร
ให้บริกำร  
7.  กำรรำยงำนผลสรุปของโครงกำร 

1. จ ำนวนโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรสู่
ท้องถิ่น 

2. จ ำนวนเงินรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรสู่
ท้องถิ่น 

3. ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย 
4. จ ำนวนผู้รับบริกำร 

ผู้มำรับบริกำร : ชุมชนและ
ประชำชนในจ.ปทุมธำนีและ  
จ.สระแก้ว 
และจ.พระนครศรีอยุธยำ  
หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ
มอบหมำย   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
อำจำรย์ผู้ให้บริกำรวิชำกำร นศ. ชุมชน จ.ปทุมธำนี จ.สระแก้ว และ จ.
พระนครศรีอยุธยำ หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้ส่งมอบ : มหำวิทยำลัย และ อว. 

8.  จดักำรควำมรู้และเผยแพร่ผลงำนบริกำรวิชำกำรสู่
สำธำรณะ 

 
 

 

 
2.  กระบวนกำรหลักกำรงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยคุลบำท   (พันธกจิด้ำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำน ศำสตร์พระรำชำ) 
งำน
ส่งเสริม
กำร
เรียนรู้
ตำมรอย
พระ
ยุคล
บำท    

คู่ควำมร่วมมือ :  
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับมอบหมำย 

• คุณภำพกำรใหบ้ริกำร
งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตำมรอยพระยุคลบำท    

• ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
รอยพระยุคลบำทตรง
ตำมควำมต้องกำร 

1. กำรประสำนงำนติดต่อผู้รับบริกำร  
2. กำรวินิจฉัยชุมชนและส ำรวจควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 
3. กำรออกแบบ/จัดบริกำรตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชน 
4. กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำร
ฝึกอบรม 
5.  ก ำกับติดตำมกิจกรรมด ำเนินงำน 
6.  กำรประเมินควำมพึงพอใจ และปรับปรุงกำร
ให้บริกำร  
7.  กำรรำยงำนผลสรุปของโครงกำร 

1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/หลักสตูร/กำร
ฝึกอบรมงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระ
ยุคลบำท    
2.จ ำนวนเงินรำยได้จำกงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตำมรอยพระยุคลบำท 
3.ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้มหมำย 
4.จ ำนวนผู้รับบริกำร    

ผู้มำรับบริกำร : หน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย 
หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ
มอบหมำย   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หน่วยงำนภำยนอก/ภำยใน นักเรียนนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร
เจ้ำหน้ำที่และประชำชนทั่วไป หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับมอบหมำย  
ผู้ส่งมอบ : สสร. 

8.  จดักำรควำมรู้และเผยแพร่ผลงำนงำนส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทสู่สำธำรณะ 
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 (2) แนวคิดกำรออกแบบ 
หลักสูตร 
         - 
กำรวิจัย 
 - 
กำรบริกำรวิชำกำรสู่ท้องถิ่น 
 ส ำนักฯ เป็นหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยที่มีภำรกิจหลักคือ งำนพันธกิจสัมพันธ์ งำนสืบสำนตำมแนว
พระรำชด ำริ โดยกำรน ำองค์ควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยถ่ำยทอดสู่ชุมชนชนและสังคม  ส ำนักฯ 
ออกแบบกระบวนกำรด ำเนินงำนโดยมีกำรจัดท ำข้อก ำหนดและตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกำรด ำเนินงำนแล้วรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรนั้นๆตำมผลิตภัณฑ์ จำกนั้นน ำข้อมูลจำกกำร วิเครำะห์มำออกแบบ
กระบวนกำรโดยพิจำรณำรอบระยะเวลำ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กำรท ำ Focus 
Group ในแต่ละฝ่ำย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนแต่ละหน่อยย่อยเข้ำใจกระบวนกำรและขึ้นตอนกำรท ำงำน และเพื่อสื่อสำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องน ำกระบวนกำรที่ได้ลงสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้กำรด ำเนินงำน เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมก ำหนดให้มีกระบวนกำรสนับสนุน 6 ด้ำน ดังนี้  1) กำรรับมอบนโยบำยในกำรด ำเนินงำนและ
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 2) กำรส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ประชำชน ชุมชน หน่วยงำนรัฐ/เอกชน 3) ท ำแผนปฏิบัติกำร/จัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัย 3) กำรด ำเนินกำร
ตำมแผน 4) กำรประเมินผล 5) มีกำรถอดบทเรียน เร่ืองเหล่ำ 6.กำรจัดกำรควำมรู้และเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ 
 
ข. กำรจัดกำรกระบวนกำร 
 (1) กำรน ำกระบวนกำรไปสู่กำรปฏิบัติ: คณะ/หน่วยงำนม่ันใจได้อย่ำงไรว่ำกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน
ของกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
 (2) กระบวนกำรสนับสนุน: คณะ/หน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไร ในกำรก ำหนดกระบวนกำรสนับสนุนที่
ส ำคัญ 
 (3) กำรปรับปรุงหลักสูตร กำรบริกำร และกระบวนกำร: คณะ/หน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไร ในกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพื่อเพิ่มกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรและกำรบริกำร และผลกำร
ด ำเนินกำร เสริมสร้ำงสมรรถนะหลักของคณะ/หน่วยงำนและลดควำมแปรปรวน 
 ส ำนักฯ ทบทวนข้อก ำหนดส ำคัญ ติดตำมปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน และวัดผลสัมฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์และ
บริกำร เพื่อมั่นใจในกำรด ำเนินกำร ดังตำรำงที่ 6.1ข(1)-1 ส ำนักฯใช้กฎระเบียบ เช่น หลักเกณฑ์/ระเบียบทำง
รำชกำร หรือประกำศ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติรำชกำร ในกำรควบคุมดูแลให้
มั่นใจว่ำ กำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรต่ำง ๆ เป็นไปตำมข้อก ำหนด นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ยังมีตัวชี้วัดที่ใช้วัด
ประสิทธิผลของกระบวนกำรเหล่ำนี้ส ำนักฯ น ำกระบวนกำรที่มหำวิทยำลัยที่ได้ออกแบบไว้สู่กำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน
เพื่อบรรลุตำมข้อก ำหนดและตัวชี้วัดของกระบวนกำร โดยมีผู้บริหำรส ำนักสื่อสำรและส่งมอบนโยบำยและข้อก ำหนด
ที่ส ำคัญผ่ำนช่องทำงกำรประชุมส ำนักทุกเดือนละ 1 ครั้ง  ระบุควำมเสี่ยงของแต่ละกระบวนกำรหลัก ขั้นตอนและ
แนวทำงในกำรแก้ไขและมอบหมำยรองผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมก ำกับ
กำรจัดกำรระบบงำนหลัก ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละ ระบบงำนและกระบวนกำร และจะทบทวนตัววัดกระบวนกำรในรำย
เดือน รำยไตรมำส และรำยปี และน ำปัญหำและ ข้อเสนอแนะที่ได้มำเรียนรู้ ทบทวนและน ำไปปรับปรุงกระบวนกำร
ให้สำมำรถตอบสนองต่อข้อก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส ำนักฯ ได้ใช้กรอบแนวคิด PDCA ในกำรออกแบบระบบงำนหลักและงำนสนับสนุนซึ่งบูรณำกำรกับกำรรับฟังเสียง
ของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน กลุ่มบุคลำกร งบประมำณ อำคำร วัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยี เพื่อ
ก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรคุณภำพของงำน รวมทั้งตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก 
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กรอบแนวคิด PDCA ของส ำนกั 
แนวคิด กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

Plan Approach: กำรวำงแผนจำกวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทีก่ ำหนดขึ้น ส ำรวจ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

สสร.และผู้เกี่ยวข้อง 

Do Deployment: ส ำนักมีกำรประชุมถ่ำยทอดกรอบแนวคิด กำรปฏิบัติงำนตำม
ขั้นตอนในแผนงำนที่เขียนไว้อย่ำงต่อเนือ่งอย่ำงเป็นระบบ 

สสร.และผู้เกี่ยวข้อง 

Check Learning: ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนของแผนงำนว่ำมีปัญหำ
อะไรเกิดขึ้นจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนงำนในขั้นตอนใดบ้ำง จัดระบบ
กำรประเมินผลลัพธ์และวิเครำะห์ควำมต้องกำร/คำมคำดหวังของลูกค้ำ
ผู้ใช้บริกำร น ำผลกำรปฏิบัต ิปัญหำข้อเสนอแนะเข้ำสู่ที่ประชุม สรุปบทเรียนที่
ได้จำกกำรด ำเนินงำนและแลกเปลีย่นร่วมกัน 

สสร.และผู้เกี่ยวข้อง 

Action Integration: กำรปรับแก้ส่วนที่มีปัญหำ หรือถ้ำไม่มีปัญหำใดๆกย็อมรับ
แนวทำงปฏบิัติตำมแผนงำนที่ได้รับผลส ำเร็จ เพื่อน ำไปใช้ในกำรท ำงำนครั้ง
ต่อไป จัดประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนำแก้ไข บูรณำกำรงำนในระบบงำน
หลักและงำนสนับสนุน 

สสร.และผู้เกี่ยวข้อง 

 
กำรจัดกำรคุณภำพกำรออกแบบกำรบริกำรของส ำนัก 

ข้อก ำหนดที่ส ำคญั (Requirement) กรอบแนวคิด กระบวนกำรหลัก 

1. ระเบียบ/ประกำศมหำวิทยำลัย เกี่ยว
กำรให้บริกำรวิชำกร 
2.ระเบียบ/ประกำศ ของหน่วยงำน 
ที่มำรับบริกำรวิชำกร 
3.ระบบคณุภำพกำรให้บริกำร 

Plan  
 
 
 
 
 

1.กำรออกแบบหลักสตูรฝึกอบรม/บริกำรวิชำกำร 
2.กำรออกแบบรำยละเอียดงำนให้ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย 
3.กำรให้บริกำร 
4.กำรจัดกำรเครื่องมือ 
5.กำรรำยงำนผล 
6.กำรประเมินควำมพึงพอใจ 

Do  ให้บริกำรลูกค้ำตำมก ำหนด พร้อมประเมินควำม
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ 

Check  สรุปผลงำนกำรจัดบริกำรวิชำกำร 

Action •ประชุมคณะกรรมกำรโครงกำร.  
•พิจำรณำปรับปรุงบริกำรตำมกำรประเมินของ
ลูกค้ำ 

 
กำรปรับปรุง/พัฒนำ/นวัตกรรมในกระบวนกำรท ำงำนของส ำนัก 

กระบวนกำร ข้อก ำหนดหลัก ประเด็นที่ให้ควำมส ำคญั กำรปรับปรุง/พัฒนำ/นวัตกรรม 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
- ธุรกำร/ 
-กำรจัดกำรอำคำรสถำนที ่
- กำรบริหำร 
งบประมำณ/กำรเงิน/ 
พัสด ุ
- กำรจัดกำรเทคโนโลย ี
และสำรสนเทศ 
- กำรประกันคุณภำพ 
- กำรประชำสัมพันธ ์

- กำรส่งเสริม/พัฒนำ 
ประสิทธิภำพ/ 
ประสิทธิผลของระบบ 
กำรท ำงำนของส ำนกั 
- กำรรักษำภำพลกัษณ์/ 
ผลประโยชน์ของส ำนกั 

- กำรใช้ประโยชนจ์ำก 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบ 
ฐำนข้อมูล และอินเตอร์เน็ต 
- ควำมคล่องตัวในกำร 
บริหำรงำน 
- ประสิทธภิำพและประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินกำร 
- คุณค่ำต่อผู้ใช้บริกำร/ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย/บุคลำกร/สถำบัน 

- กำรปรับปรุงเกณฑ์และเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนของระบบเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรใช้งำน
ของผู้บริหำรและบุคลำกร 
- กำรพัฒนำระบบเพือ่บริหำรจัดกำร 
งบประมำณ 
- กำรปรับปรุง บำรุงรักษำ และซ่อมแซมอำคำร
สถำนที่ 
-กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
สำรสนเทศ 
- กำรประชำสัมพันธ ์
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โดยใช้ส่ือประชำสัมพันธ ์
- กำรปรับปรุงเนื้อหำและเทคนิควิธกีำรเผยแพร่
ข่ำวสำรผ่ำนสือ่สิ่งพิมพ์ รูปภำพ และวีดทิัศน์ให้
เหมำะสมกับองค์กรซ่ึงเป็นสถำบันกำรศึกษำทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง 
(เพิ่มช่องทำงทำงอินเตอร์เน็ตและเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์) 
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ตำรำงท่ี 6.1ข(1)-1 กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดกระบวนกำร และตัวชี้วัดผลลัพธ์  กำรศึกษำ  กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรสู่ท้องถิ่น 
กระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคัญ ข้อก ำหนดส ำคัญ ตัวช้ีวัดกระบวนกำร ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

กำรบริกำรวชิำกำรสู่ท้องถิ่น 
1. กระบวนกำรหลัก 
1.1 ระบบกำรบริหำรจัดกำร กำร
ให้บริกำรแก่ท้องถ่ิน 

1.  กำรประสำนงำนติดต่อผู้รับบริกำร 1.จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนรำยงำนควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 2.  กำรวินิจฉัยชุมชนและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน  

3.  กำรออกแบบ/จัดบริกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชน  
4.  กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม 2.ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย 

 
 
 
 

5. ก ำกับติดตำมกิจกรรมด ำเนินงำน 
6. กำรประเมินควำมพึงพอใจ และปรับปรุงกำรให้บริกำร 
7. กำรรำยงำนผลสรุปของโครงกำร 
8.จัดกำรควำมรู้และเผยแพร่ผลงำนบริกำรวิชำกำรสู่สำธำรณะ 

2. กระบวนกำรสนับสนุน 
2.1 ระบบสนับสนุน 1.  แนวทำง/แผนงำนกำรจัดท ำ/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม  จ ำนวนเงินทุนสนับสนุน จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน 

2.  มีระบบติดตำมโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม    
3.  มีทุนสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม    

 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

กำรส่งเสริมกำรเรียนรูต้ำมรอยพระยุคลบำท 
2. กระบวนกำรหลัก 
1.1 ระบบกำรบริหำรจัดกำร กำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคล
บำท 

1.  กำรประสำนงำนติดต่อผู้รับบริกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนรำยงำนควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 2.  กำรวินิจฉัยชุมชนและส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย   

3.  กำรออกแบบ/จัดบริกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชน   
4.  กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม 2.ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย  

 
 
 
 

5.  ก ำกับติดตำมกิจกรรมด ำเนินงำน 
6. กำรประเมินควำมพึงพอใจ และปรับปรุงกำรให้บริกำร 
7. กำรรำยงำนผลสรุปของโครงกำร 
8. จัดกำรควำมรู้และเผยแพร่ผลงำนงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทสู่สำธำรณะ  

2. กระบวนกำรสนับสนุน 
2.1 ระบบสนับสนุน 1.  แนวทำง/แผนงำนกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม จ ำนวนเงินทุนสนับสนุน จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน 

2.  มีระบบติดตำมโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม    
3.  มีทุนสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม    

 

 



ค. กำรจัดกำรนวัตกรรม 
(1) คณะ/หน่วยงำนมีกำรจัดกำรนวัตกรรมอย่ำงไร 

 ส ำนักฯ มีกำรส่งเสริมบุคลำกรในส ำนักในกำรด ำเนินกำรแนวทำงในกำรจัดกำรนวัตกรรม โดยส ำนักได้
ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรนวัตกรรมโดย 1) มีกำรวิเครำะห์และทบทวนแนวทำงกำรด ำเนินงำนและนวัตกรรม 2) 
สร้ำงบรรยำกำศและกลไกสนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดกำรคิดค้นและสร้ำงสรรค์งำนและนวั ตกรรม 3) 
คัดเลือก กลั่นกรอง ผลงำน/โครงกำรและนวัตกรรม รวมถึงไอเดียแนวคิด/ข้อเสนอกำรปรับปรุงงำน 4) กรณีพิจำรณำ
แล้วไม่ผ่ำนให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำปรับปรุงโครงกำร 5) สนับสนุนงบประมำณ/อนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร 6) 
พัฒนำต้นแบบและทดลองน ำไปใช้งำน 7) ติดตำมผลกำรทดลองกำรน ำไปใช้ 8) ผลักดันและขยำยผลกำรน ำนวัตกรรม
ไปใช้งำนจริง 9) รวบรวม/จัดเก็บผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 10) สนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงำนและ
นวัตกรรมทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 11) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำน พัฒนำงำนและนวัตกรรม 
 
6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร 
ก. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร  
 (1) คณะ/หน่วยงำนควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติกำรอย่ำงไร 
 ระบบกำรจัดกำรทรัพยำกร  ส ำนักฯ ควบคุมก ำกับกำรใช้จ่ำยเงินโดยผ่ำนกลั่นกรองแผนค ำขอตั้งงบประมำณ 
และแผนกำรใช้งบประมำณ เพื่อใช้งบประมำณอย่ำงมีคุ้มค่ำ  ส ำนักฯ มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรวำงแผนก ำกับกำร
ใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  สนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันภำยในส ำนักฯ ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรอนุรักษ์พลังงำน โดยประกำศมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส ำนักฯ อำทิ  จัดส่งเอกสำรภำยในผ่ำนระบบ e-
mail  กำรประชุมด้วย Google Meeting ,Zoom เป็นต้น ท ำให้ลดต้นทุนในกำรใช้กระดำษ  นอกจำกนี้ มีนโยบำย
ลดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำ ด้วยกำรเปิดเครื่องปรับอำกำศสถำนที่ท ำงำนเวลำอุณหภูมิ 25 องศำทุกวันท ำกำร พร้อมกับมีกำร
จัดแยกขยะทุกประเภท ดังตำรำงที่ 6.2ก-1   
 ส ำนักฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกระบวนกำรหลักทุกพันธกิจ และติดตำมตัวชี้วัดควำมเสี่ยง  
ทุกไตรมำส อีกทั้งมีระบบตรวจสอบภำยใน โดยตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำนในส่วนสนับสนุน  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ตำรำงท่ี 6.2ก-1  กระบวนกำรควบคุมต้นทุนด้ำนพลังงำนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร   

พลังงำน วัตถุประสงค ์ วิธีกำร/กิจกรรม เครื่องมือควบคุม ควำมถี่ในกำรควบคุม วิธีกำรรำยงำน ผู้รับผิดชอบ 
ไฟฟ้ำ ลดกำรใช้

พลังงำนไฟฟ้ำ 
ก ำหนดนโยบำยกำรปิด-เปิดแอร ์ 
ติดป้ำยประชำสัมพันธ์ลดใช้ไฟฟ้ำ 

แบบบันทึกค่ำมิเตอร์
ไฟฟ้ำ 

ทุกเดือน รำยงำนผลค่ำไฟฟ้ำ 
มรว. 

น้ ำประปำ ลดกำรใช้น้ ำ รณรงค์กำรประหยัดน้ ำ ใช้มำตรวัดน้ ำเพื่อรวบ
ข้อมูลกำรใช้น้ ำ  

ทุกเดือน  รำยงำนผลค่ำน้ ำ 
มรว.  

กระดำษ ลดกำรใช้
กระดำษ 

ลดกำรใช้กระดำษในหอ้งประชุม 
ใช้กระดำษ reuse 

ระบบสำรบรรณและรับส่ง
จดหมำยออนไลน์ 
จ ำนวน/เวลำเบิกกระดำษ 

ทุกเดือน กำรเบิกจ่ำยกระดำษ
ประจ ำเดอืนจำกงำน
พัสด ุ

หนง.
สนง.สสร. 

ขยะ จัดแยกขยะ จัดกิจกรรมแยกขยะตำมประเภท
ของขยะ/มีถังขยะแยกตำม
ประเภท 

แบบบันทึกประเภท/
ปริมำณขยะในแต่ละวัน 

ทุกสัปดำห ์ บัญชีรำยรับธนำคำร
ขยะ/ผลกำรรำยงำน
ขยะแต่ละประเภท 

หนง.
สนง.สสร. 
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ข. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 
(1) คณะ/หน่วยงำนมีกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงไร 

ส ำนักฯ มีกระบวนและกลไกสนับสนุนพันธกิจหลัก(ตำรำงที่ 6.2ข-1) ในกำรจัดหำวัตถุดิบจำกผู้ค้ำส่ง และ
ผู้ค้ำปลีก ซึ่งน ำส่งสินค้ำนั้นๆ  มีระบบก ำกับกำรเบิกจ่ำย โดยจัดท ำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยแต่ละหน่วยงำน และจัดท ำ
รำยกำรของส ำรองให้มั่นใจว่ำมีอุปกรณ์เพียงพอในกำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 
ตำรำงท่ี 6.2ข-1  กระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน  

กระบวนกำร วัตถุประสงค ์ วิธีกำร/กิจกรรม เครื่องมือ
ควบคุม 

ควำมถี่ใน
กำรควบคุม วิธีกำรรำยงำน ผู้รับผิดชอบ 

ควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน 

ต้องกำรพัสดทุี่มีคุณภำพ
และตรงควำมตอ้งกำร 

1.ก ำหนดคุณสมบัติพัสดุให้
ตรงควำมตอ้งกำร 

ข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย ว่ำ
ด้วยกำรพัสด ุพ.ศ

....... 
ระเบียบส ำนกั

นำยกรฐัมนตรวี่ำ
ด้วยกำรพัสด ุพ.ศ.
2535 และที่แก้ไข

เพิ่มเตมิ 

ทุกรำยกำร รำยงำนผลรับ
พัสด ุ
แต่ละรำยกำร 

คณะ 

 2.จัดท ำแผนกำรใช้พัสด ุ สับดำห์แรก
ของทุกเดือน 

แผนกำรใช้พัสด ุ หน่วยงำนใช้
พัสด ุ

กำรคัดเลือก คัดเลือกผู้รับจดัหำที่มี
ควำมรู้ควำมช ำนำญใน
พัสด ุ

เชิญผูร้ับจัดหำที่ผลงำนดี รู้
พัสดุๆ นัน้ๆมำเสนอรำคำ 

ทุกรำยกำร รำยงำนผลกำร
คัดเลือก 

คกก.จัดหำ
พัสด ุ

กำรจดัซ้ือ 1.จัดซ้ือวัสดมุีคุณภำพ
ตรงควำมตอ้งกำรของ
ผู้ใช้ 

1.วิธีตกลงรำคำ               
2. วิธีคัดเลอืก 

ทุกรำยกำร รำยงำนผลกำร
จัดหำต่อ คกก. 

คกก.จัดหำ
พัสดุ/ 

 2.จัดซ้ือให้ทนัตำม
ก ำหนด 

3.วิธีประกวดรำคำ /วธิี
พิเศษ 

 ประจ ำคณะ เจ้ำหน้ำที่พัสด ุ

กำรจดัส่ง ส่งมอบพัสดุถกูตอ้ง 
ครบถ้วนตำมขอ้ก ำหนด
ของสัญญำและขอ้ตกลง 

ก ำหนดระยะเวลำกำรส่ง
มอบพัสดุให้ชัดเจนและ
เหมำสม 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้ำง/
สัญญำซ้ือ/สัญญำ
จ้ำง 

ทุกรำยกำร รำยงำนผลกำร
ตรวจรับ 

เจ้ำหน้ำที่พัสด ุ

กำรรับมอบ   รับมอบพัสดุตรงตำม
ก ำหนดระยะเวลำ 

คณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ/ 

รำยละเอียด
คุณสมบัติของ 

ทุกรำยกำร รำยงำนผลกำร
ตรวจรับพัสด ุ

คกก.ตรวจรับ
พัสดุ/ 

ถูกตอ้งครบถว้นตำม
ข้อตกลงของสัญญำ 

ผู้ตรวจรับพัสดุ ท ำกำรตรวจ
รับพัสด ุ

พัสดุที่ท ำกำร
จัดซื้อ 

  ผู้ตรวจรับพัสด ุ

กำรเก็บรกัษำ เก็บรกัษำให้เป็น
หมวดหมู่เรียบร้อย 

1.บันทึกรำยกำร/จ ำนวน
รำยละเอียด 

1.ทะเบียนคุมคลัง
พัสดุ 

ทุกรำยกำร รำยงำนทะเบียน
พัสด ุ

เจ้ำหน้ำที่พัสด ุ

และครบถว้นถกูตอ้ง
ตำมบ/ช พัสด ุ

2.บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ 2.ทะเบียนคุม
สินทรัพย์ 

   

กำรเบิกจ่ำย เบิกจ่ำยวัสด ุเมือ่
ต้องกำร 

ผู้เบิกเขียนใบเบิกวัสดุขอ
อนุมตัิเบิกภำยใน 

ใบเบิกวัสด ุ เดือนละครั้ง สรุปรำยงำนผล
กำรเบิกจ่ำยวัสด ุ

เจ้ำหน้ำที่พัสด ุ

 

 

 

 

 

ค.กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน 
(1) ควำมปลอดภัย : คณะ/หน่วยงำนดูแลให้มีสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติกำรที่ปลอดภัยได้อย่ำงไร 

ส ำนักฯ มีเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติหนำ้ที่ดูแลควำมเรียบร้อยในวันรำชกำรและวันหยุด ส ำนักฯจดัตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ช่วยเหลือในภำวะฉุกเฉิน มีจุดปอ้งกันตำมมำตรกำรของมหำวิทยำลัย ส ำนักฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมควำมปลอดภัย
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ของอำคำรและสถำนที่ท ำงำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และมีควำมปลอดภัยดำ้นอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมตำม
มำตรกำรของมหำวิทยำลยั  ดังตำรำงที่ 6.2ค-1    
ตำรำงท่ี 6.2.ค-1  กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ ข้อก ำหนด ตัวชี้วัดกระบวนกำร และตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
สถำนที่ท ำงำนให้ปลอดภัย และเตรียมควำมพร้อมภำวะฉุกเฉิน 
กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ ข้อก ำหนดส ำคัญ ตัวช้ีวัดกระบวนกำร ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  

สถำนที่ท ำงำนให้ปลอดภัย    
1. ระบบก ำจัดขยะ 1. พรบ.ควำมปลอดภัยสภำพแวดล้อมกำร

ท ำงำน 
2. มำตรฐำนก ำจัดขยะ 

1.คัดแยกและส่งก ำจัดขยะถูกวิธี     
2.ไม่มีขยะตกค้ำง 

จ ำนวนข้อร้องเรียน 

2. กำรดูแลควำมปลอดภัย ควำมปลอดภัยกำรเข้ำ-ออกอำคำร ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร
ต่อระบบกำรเข้ำ-ออกอำคำร 

จ ำนวนข้อร้องเรียนทรัพย์สินสูญ
หำย 

เตรียมควำมพรอ้มภำวะฉกุเฉนิ    
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 

1. พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
พ.ศ. 2552 

1.จ ำนวนอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่
ตรวจสอบ   ระดับควำมพร้อมใช้งำนของ

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ระดับควำมพึงพอใจในกำรเตรียม

ควำมพร้อมของบุคลำกร 

2.มำตรำกำรป้องกันกำรเกิดอัคคีภัยใน
สถำนศึกษำ 

2. ทำงหนีไฟโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวำง 
ปลอดภัย 

3.อุปกรณ์เครื่องช่วยในกำรหนีไฟ 3. มีจุดรวมพล  

 
ค.  กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน 

 (1) ควำมปลอดภัย: คณะ/หน่วยงำนดูแลให้มีสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติกำรที่ปลอดภัยได้อย่ำงไร 
  

          ส ำนัส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกำรเตรียมควำมพร้อมควำมปลอดภัยของอำคำรและสถำนที่
ท ำงำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และมีควำมปลอดภัยด้ำนอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  
          ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
เพื่อวิเครำะห์หำควำมเสี่ยงและ ควำมล้มเหลวของกำรด ำเนินงำนในทุกด้ำน โดยเฉพำะด้ำนควำมปลอดภัยซึ่ง
ก ำหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน โดยมอบให้แต่ละฝ่ำยเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
และรำยงำนผลในที่ประชุมทุก 6 เดือนและก ำหนดให้เป็นภำระงำนด้ำนหนึ่งของคณะกรรมกำร เตรียมควำมพร้อมต่อ
ภำวะฉุกเฉินและ 5 ส ของหน่วยงำนที่ต้องร่วมด ำเนินกำรโดยมอบหมำยให้ผู้ดูแลควบคุมและตรวจสอบ และติดตั้งจุด
ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย เจลท ำควำมสะอำดและอุปกรณ์พื้นฐำนในกำรป้องกันกำรแพร่เชื้อ Covid-19 ส่วนกำร
ด ำเนินกำรเพื่อให้สถำนที่ท ำงำนปลอดภัย และด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก ำหนดมำตรกำร
ควำมปลอดภัยด้วยรหัสผ่ำน (Login & Password) เพื่อก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบสำรสนเทศให้แก่
ผู้ใช้งำนอย่ำงเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
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กำรบริหำรจัดกำรเม่ือมีเหตุฉุกเฉินและแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

สำเหต ุ ผลกระทบ กำรบริหำรจัดกำร ผู้รับผิดชอบ 
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เช่น เกิด
โรคระบำด ภำวะฉุกเฉิน
ทั่วไป อัคคีภัย,น้ ำท่วม/
แผ่นดินอำชญำกรรม,กำรก่อ
วินำศกรรม/กำรขูว่ำงระเบิด/
ภัยทำงกำรเมือง 
กำรปิดเส้นทำงจรำจร เป็น
ต้น 

1.ด้ำนอำคำร/สถำนที่ 
กรณีไม่สำมำรถใช ้
อำคำร/สถำนที่ 
2.ด้ำนวัสดุ/อุปกรณ์ 
ส ำคัญ 
กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ 
อุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
3.ผลกระทบด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กรณีไม่สำมำรถ 
ระบบงำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 
4.ผลกระทบด้ำน 
บุคลำกร  
กรณีบุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได ้
5.ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ 
ผู้ให้บริกำร 
กรณีไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ 
ตำมก ำหนด 

1.จ ำแนกของกำรตอบสนองต่อ
ภำวะฉุกเฉินเป็น 3  
ระดับที ่1 สื่อสำรถึงบุคลำกรใน
อำคำรถึงระดับสถำนกำรณ์แต่ยังไม่
ยุติกำรท ำงำน และกำรอพยพ 
ระดับที ่2 สื่อสำรถึงบุคลำกรใน
อำคำรถึงระดับสถำนกำรณ์และให้
บุคลำกรเตรียมพร้อมต่อกำรยุติกำร
ท ำงำน และ 
อพยพ และรอยืนยันค ำสัง่จำก
อธิกำรบดี 
ระดับที ่3 อธิกำรบดีสั่งยุติกำร
ท ำงำนและกำรอพยพ 
2.จัดท ำแผนปฏิบตัิกำร  
เพื่อแก้ไขปัญหำผลกระทบตำ่งๆ 
ร่วมกับคณะกรรมกำร  
3. ด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิัติกำร 
3.1 สถำนที่รองรับ  
-หน่วยงำนในเครือข่ำย 
3.2 วัสดุอุปกรณ ์  
-ขอยืมในหนว่ยงำนในเครือข่ำย 
-จัดซื้อทดแทน  
3.3 สำรสนเทศ  
-กำรน ำข้อมูลส ำคัญ ไว้ที่เซริพเวอร์
ของมหำวิทยำลยั 
3.4 บุคลำกรหลัก  
-กำรเตรียมบุคลำกรส ำรองท ำงำน
คู่ขนำน 
3.5 ผู้รับบริกำร/กำรส่งมอบงำน 
-กำรต่อรอง/กำรเพิ่มเวลำท ำงำน/
กำรเพิ่มบุคลำกรเฉพำะกจิ  
- work for home กำรท ำงำนที่บ้ำน
ผ่ำนระบบเครือข่ำยออนไลน์ 
- กำรประชุมออนไลน ์
3.6 ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของ
รัฐบำลหน่วยงำนภำครัฐ เช่น 
พรก. มำตรกำร ประกำศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือกฎหมำยที่เกีย่วขอ้ง
ของรัฐบำล กระทรวง อว. และ
ประกำศของมหำวิทยำลัย  

สสร. 

 
 

(2) กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน: คณะ/หน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อให้ ม่ันใจว่ำ มีกำร
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉิน 
 วิเครำะห์และเตรียมควำมพร้อมต่อภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน จัดท ำแผนป้องกันภำวะอัคคีภัยและมีกำรซ้อม
หนีไฟ น้ ำท่วม แผ่นดินไหว 
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1) ระบบกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน กำรป้องกัน กำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติกำร กำรแก้ไขสู่
สภำพเดิม 

ส ำนักฯ โดยคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินและ 5 ส ประชุมร่วมกันเพื่อวิเครำะห์และประเมินควำม
เสี่ยงต่อภำวะฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นในหน่วยงำน จ ำนวน 3 ด้ำน 1) ด้ำนภัยพิบัติตำมธรรมชำติ 2) ด้ำนกำรจัด กิจกรรม/
โครงกำร และ  3) ด้ำนระบบข้อมูล/สำรสนเทศ จำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงน ำมำจัดท ำเป็นแผนป้องกันและวิธีปฏิบัติ
เมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน แต่ละด้ำนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละฝ่ำยงำนและแจ้งให้บุคลำกรทุกคนทรำบผ่ำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน และมีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักฯ และเพื่อให้มั่นใจว่ำแผนป้องกันและ วิธีปฏิบัติเมื่อ
เกิดภัยพิบัติและภำวะ ฉุกเฉินมีควำมพร้อมเม่ือเกิดเหตุกำรณ์จริง 
ส ำนักฯ จึงด ำเนินกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินดังนี้  
  1. ทบทวนแผนป้องกันและวิธปีฏิบัติงำนเมื่อเกิดภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน ในปีงบประมำณ 2564 โดย 
คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินและ 5 ส เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมและปฏบิัตหิน้ำที่ได้อยำ่งเต็มที่
เมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน จึงมีกำรปรับแผนภำวะฉุกเฉินโดยเปลี่ยนและเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ำยงำน  
  2. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชดัเจน เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
  3. จัดท ำบัญชีรำยชื่อพร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนที่ตอ้งกำรติดต่อเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน  
  4. ส่งบุคลำกรเข้ำรับอบรม Re-Training ร่วมกับมหำวิทยำลัย เรื่องกำรป้องกันและระงบัอัคคีภัย โดยมี
ตัวแทน บุคลำกรทุกฝ่ำยงำน และน ำควำมรู้ทีไ่ด้มำถำ่ยทอดต่อยังบุคลำกรของหน่วยงำน นอกจำกนี้ ยังมีแผนและกำร
จัดสรรงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรส่งเสริมให้ควำมรู้บุคลำกร ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ 
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินอีกด้วย  
  5. แจ้งให้บุคลำกรทรำบและศึกษำแนวปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินให้มีควำมเข้ำใจ รวมทั้งร่วมกันรณรงค์กำร
ป้องกัน และกำรระงับเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดท ำแผ่นพบั กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์  
  6. ก ำหนดให้มีกำรตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องระบบไฟฟ้ำ ระบบสำรสนเทศ และเพ่ือป้องกันกำรเกิด
อัคคีภัย 3 เดือน/ครั้ง และมีแผนป้องกันและเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน แต่ละฝ่ำยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ ์(Results) 
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำร (Product and Process Results) 
 ผลกำรด ำเนินกำรดำ้นผลิตภัณฑ์และประสิทธผิลของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร 

ก. ผลลัพธ์ดำ้นผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ 
ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกิจกรรมและโครงกำรที่น ำองค์ควำมรู้จำกโครงกำรยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศแบบบูรณำกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม และยุทธศำสตร์กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรที่ทันสมยั
และตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม โดยติดตำมจำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่บูรณำ
กำรองค์ควำมรู้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมจำกมหำวิทยำลัยสู่ชุมชนและสังคม ทั้งแบบให้เปล่ำและแบบหำรำยได้ 
จ ำนวน 48 โครงกำร/กิจกรรม  ซึ่งมีผลลัพธ์สูงกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้แต่นอ้ยกว่ำปีที่ผำ่นมำ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมีกำร
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ปรับเปลี่ยนช่วงเวลำในกำรเก็บข้อมูล ดังแผนภำพที่ 7.1-4  จ ำนวนองค์ควำมรู้จำก/แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยที่ถ่ำยทอดสู่ชุมชนและสังคม จ ำนวน 1 องค์ควำมรู้ 
            ตัวชี้วัด 1.3 จ ำนวน/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมจำก
มหำวิทยำลยัสู่ชุมชนและสงัคม 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   แผนภำพท่ี 7.1-4  จ ำนวนองค์ควำมรู้จำก/แนวปฏบิัติที่ดีของหน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลัย 
                                           ที่ถ่ำยทอดสู่ชุมชนและสังคม จ ำนวน 1 องค์ควำมรู้ 
 
 
 
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ (Customer Results) 
 ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำเป็นอย่ำงไร 
      ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำร 
  

ปีกำรศึกษำ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ เป้ำหมำย 
2561 4.90 4.51 
2562 4.83 4.51 
2563 4.85 4.51 

 
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร (Workforce Results) 
 ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรเป็นอย่ำงไร 
         ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรใช้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อควำมผูกพันต่อ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ดังนี้ 
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ปีกำรศึกษำ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ เป้ำหมำย 

2561 - 4.51 
2562 - 4.51 
2563 4.46 4.51 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแลองค์กร (Leadership and Governance 
Results) 
 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแลองค์กรเป็นอย่ำงไร 
        ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแลองค์กร ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้ใช้คะแนนผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
        

ปีกำรศึกษำ คะเฉลี่ย เป้ำหมำย 
2561 86.16 80 
2562 89.53 80 
2563 89.69 80 

 
 
 
 
7.5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน ตลำด และกลยุทธ ์(Financial, Market, and Strategy Results) 
 ผลลัพธ์ด้ำนควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นอย่ำงไร 
      ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีจ ำนวนเงินรำยได้ตำมพันธกิจสัมพันธ์ จ ำนวน 9,000,000 
บำท ในปีงบประมำณ 2563 และมีจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรบริกำรวิชำกำรของส ำนัก 1,193 คน 
 

 

 


