
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

        ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนส่วนรำชกำรโครงสร้ำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยที่
ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ.2549 ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรซึ่งเป็น
พันธกิจของมหำวิทยำลัย โดยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนำงำน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำร อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชน
ในท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

             กำรท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  จัดท ำขึ้นเพ่ือรวบรวมและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 (1 มิถุนำยน 2564  – 31 
พฤษภำคม 2565) เพ่ือขอรับกำรตรวจประเมินภำยใน  ซึ่งเป็นแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำงำนในส ำนักส่งเสริม
กำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรให้มีคุณภำพ  และได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับอุดมศึกษำ 

เนื่องจำกส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนสนับสนุน ประสำนงำนให้คณะ  
ส ำนักและหน่วยงำนต่ำงๆ  ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น 
จึงไม่มีอำจำรย์ประจ ำหน่วยงำน  มีกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ผลกำรประเมินจำกรอบปีที่ผ่ำนมำ น ำไปสู่ 
กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงและกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือให้บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์ ซึ่งผู้บริหำรและบุคลำกรในองค์กร
ต่ำงก็ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ซึ่ง เป็นส่วน
หนึ่งของกำรร่วมก้ำวเข้ำสู่มำตรฐำนตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์  “เป็นองค์กร
มุ่งงำนพันธกิจสัมพันธ์ โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ เพ่ือพัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มังค่ัง ยั่งยืน” 

    ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเองเล่มนี้   เป็นข้อมูลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ  
2564 - 2565  ที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ได้ 
สรุปประเมินร่วมกัน  เพื่อรับกำรตรวจประเมินภำยในต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 หน่วยงำน  ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบรกิำรวิชำกำร 

ส่วนที่ 1 โครงร่ำงองคก์ร 
 
ค ำอธิบำยกำรตอบค ำถำม 

 ให้คณะพิจำรณำตอบค ำถำมของโครงร่ำงองค์กรตำมเกณฑ์ EdPEx  กำรตอบค ำถำมให้อธิบำย
บริบทที่ส ำคัญของคณะ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละค ำถำม โดยใช้วิธีกำรพรรณำควำมใช้แผนภำพประกอบ หรือใช้ตำรำง
ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละค ำถำม จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4  โดยใช้หัวข้อ ดังนี้ 
 

P.1 ลักษณะองค์กร 
ก. สภำพแวดล้อมขององค์กำร 
โครงสร้ำงองค์กร

 
   

  ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร (สสร.) เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำระดับคณะ และส่วนรำชกำร
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ที่ประกำศอย่ำงเป็น
ทำงกำรในรำชกิจจำนุเบกฉำ เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2549 โดย ส ำนักฯ ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุนให้คณะ 
ส ำนัก  และศูนย์ต่ำงๆ  ของมหำวิทยำลัย ส ำนักฯ ได้ก ำหนดวิสัยน์ทัศน์ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยมีกำรก ำหนด
นโยบำยในกำรเป็นรำชภัฏสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น และด ำเนินงำนด้ำนพันธกิจสัมพันธ์ตำมควำมต้องกำรของชุมชน 
ท้องถิ่น หรือองค์กำรเป้ำหมำย เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และ
มีกำรจัดกิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบำย และวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
ตลอดจนควำมต้องกำรของท้องถิ่นมีกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรด ำเนินงำนทั้งในรูปของกำรให้บริกำรโดย
มหำวิทยำลัยจัดสรรงบประมำณสนับสนุน  และกำรด ำเนินกิจกรรมโดยใช้แหล่งงบประมำณภำยนอก ปัจจุบันมติ



สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ได้ประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรให้ส ำนักส่งเสริม
กำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรออกเป็น  4  งำนคือ 
  1. งำนบริหำรทั่วไป ได้แก่ งำนอ ำนวยกำรทั่วไป งำนประกันเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศ (EdPEx) กำรเงินและพัสดุ กำรพัฒนำสื่อและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
  2. งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท ได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรและฝึกอบรมตำมศำสตร์
พระรำชำ งำนพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 4 ฐำนกำรเรียนรู้ คือ ฐำนภูมิ
พลังแผ่นดิน ฐำนอุทกธำรอำหำรเพ่ือชุมชน ฐำนควำมมั่นคงด้ำนอำหำร ฐำนวิถีไทยร่วมสมัย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และศึกษำดูงำนให้กับหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย และงำนนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 
  3. งำนบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่นและสังคม (งำนพันธกิจสัมพันธ์)  ได้แก่ งำนศึกษำบริบทชุมชน  
งำนฐำนข้อมูลชุมชน งำนสร้ำงเครือข่ำยชุมชน งำนพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชนท้ องถิ่น  
กำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น และกำรบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิด
รำยได ้
  4. งำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้แก่ งำนสนองพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี งำนส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
งำนศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร งำนอบรมด้ำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งำนปลูกรักษำและอนุรักษ์ทรัพยำกร และงำน
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
 

(1) หลักสูตร งำนวิจัย และบริกำรวิชำกำร 
                 สสร.ได้ด ำเนินงำนกำรยกคุณภำพมำตรฐำนชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืนได้ค ำนึงถึงเรื่องควำมผำสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำงำน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยมีกลยุทธ์ในกำรสร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนนักปฏิบัติจำกภำยในและภำยนอก เพ่ือร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำชุมชน และท้องถิ่น โดยกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและมีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ SWOT ก่อนกำรด ำเนินงำน มีกำรด ำเนินงำนบริกำร
วิชำกำร 2 รูปแบบ ได้แก่ กำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น และกำร
บริกำรวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดรำยได้ 
 
 

ตำรำงแสดงหลักสูตร งำนวิจัย และบริกำรวิชำกำร 
หลักสูตร งำนวิจัย และบริกำร

วิชำกำร 

 

กลไกกำรส่งมอบ 
ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของ

องค์กร 
1.กำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ
เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพฒันำ
ท้องถิ่น 

- ด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำรที่สรำ้ง
ประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริกำร ชุมชน สงัคม 
ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง 
-กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชน โดย 
ผู้ให้บริกำรวิชำกำรที่เชีย่วชำญ  
สหสำขำวชิำ และบุคลำกรที่สนบัสนนุ
และประสำนงำนด้ำนกำรให้บรกิำร
วิชำกำร 

ผลงำนบริกำรวชิำกำรที่สร้ำง
ประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริกำร ชุมชน 
สังคม ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำร
ตนเอง  



2.กำรบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิด
รำยได ้

-สร้ำงผลงำนบริกำรวชิำกำรที่กอ่ให้เกิด
รำยได ้
-กำรบริหำรจัดกำรโดย สสร.ในกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์บริกำรวิชำกำร 

- รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร 
 

 

(2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จุดประสงค์ สมรรถนะหลัก 
  ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีปณิธำนควำมมุ่งมั่นในกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรก ำกับ
ดูแลองค์กร ในกำรด ำเนินงำนและใช้กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะในกำรก ำกับดูแลองค์กร (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) ทั้งนี้ ในกำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม
องค์กร สมรรถนะหลัก  และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ได้ก ำหนดตำมพันธกิจและสอดคล้องกับมหำวิทยำลัย โดย
ยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในส ำนัก เพ่ือก ำหนดทิศทำงของส ำนัก โดยส ำนักฯได้มีกำรวำง
ระบบกำรก ำกับดูแลองค์กร โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้บริหำรส ำนัก อำจำรย์นักพัฒนำ และบุคลำกรเดือนละ 
1 ครั้ง    เพ่ือก ำกับดูแลผลกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และใช้หลักธรรมำภิบำล
ในกำรก ำกับดูแลองค์กร และมีกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะในกำรก ำกับดูแลองค์กรผ่ำนระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
ของส ำนัก   
  นอกจำกนี้ ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ  ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก ทั้งในส่วนของ
ยุทธศำสตร์เชิงรุกและยุทธศำสตร์เชิงพันธกิจโดยตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ กำรใช้ประโยชน์จำกควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  โอกำสเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร ควำมต้องกำรของลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ (ถ้ามี) 

1.กำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม หรือนวัตกรรมชุมชนที่สำมำรถใช้ประโยชน์รว่มกัน และ 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมหรือชุมชน กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม และชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมืองำนพันธกิจสัมพันธ ์และสืบสำนศำสตร์พระรำชำในกำรพัฒนำชุมชน 
และท้องถิ่น 
3. สนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  (มรวอ. - อพ.สธ.)  
4.มีแหล่งกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำนวัตกรรมสังคมหรือชุมชน ตำมศำสตร์พระรำชำ 

(3) บุคลำกร 
  ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  มีวิธีกำรสรรหำบุคลำกรหลำยวิธี ตำมระเบียบของ
มหำวิทยำลัย เช่น กำรสอบคัดเลือก กำรสอบสัมภำษณ์ เป็นต้น เพ่ือให้เหมำะสมและทันเวลำโดยค ำนึงถึงควำม
โปร่งใส เป็นธรรม  ให้สำมำรถได้คนเก่ง คนดีตรงกับควำมต้องกำรของส ำนักฯ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุก 6 
เดือน  รวม 2 ครั้ง/ปี  ในรูปแบบคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   
         นอกจำกนี้ ส ำนักฯ มีกำรผลักดันนโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและทักษะกำร
ท ำงำนที่เหมำะสม  เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  โดยได้เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้ศึกษำ  
ดูงำน  เพื่อเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนสนับสนุนให้บุคลำกรได้ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะประสบกำรณ์ 
และส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 
 
                 ตำรำงที่ OP1-2 ประเภทของบุคลำกรในส ำนักฯ จ ำแนกตำมอำยุ และระดับกำรศึกษำ 

 
  

 
ประเภท 

อำยุงำน (คน) ระดับกำรศึกษำ  
จ ำนวน 

(คน) 
<5ปี 5 – 10 

ปี 
(คน) ต่ ำ

กว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี สูงกว่ำ 
ป.ตร ี

ข้ำรำชกำร   3   3 3 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 
สำยวชิำกำร 

     7 7 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 
สำยสนับสนนุ 

2 3 1 - 4 2 6 

พนักงำนรำชกำร - 1 - - - 1 1 
เจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำตำม
สัญญำจำ้ง 

- - - - 1 - 1 

ลูกจ้ำงชัว่ครำว 6   6   6 
รวม 8 4 4 6 5 13 24 

 

 

 



  ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกำรก ำกับติดตำมกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน และแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ให้เป็นไปตำมแผนที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำม 2 ครั้ง/ปี และรำยงำนต่อที่ประชุมส ำนัก ฯ              
          นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ยังมีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำยสนับสนุนและสำยวิชำกำรสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักฯ โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนนโยบำย Happy Workplace โดยกำรสร้ำง
องค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งกำรด ำเนินงำนกับ
กลุ่มเป้ำหมำยหลักคือ “คนท ำงำน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลส ำคัญและเป็นก ำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร 
ชุมชน และสังคม กำรสร้ำงควำมสุขในที่ท ำงำน นับว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรบริหำรองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลำกรทุก
คนในองค์กร มีควำมสุขในกำรท ำงำน ควำมสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดกระบวนกำรทำงควำมคิด ท ำให้งำนที่ได้รับ
มอบหมำยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ลดควำมตึงเครียดจำกกำรท ำงำน สภำพแวดล้อม รวมทั้งลดควำมขัดแย้งภำยใน
องค์กร ควำมสุขที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนเปรียบเสมือนน้ ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนำใน
แนวโน้มที่ดีขึ้น   ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรได้ก ำหนดกิจกรรมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับ
บุคลำกรของส ำนัก ตำมนโยบำยองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) ของมหำวิทยลัย และส ำนักได้จัดท ำ 
Happy learn office (ส ำนักที่มีควำมสุขพร้อมกำรเรียนรู้) โดยตำมมติที่ประชุมส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 22 ตุลำคม 2564 มีผลกำรพิจำรณำและรับรองแผนกำรด ำเนินงำนนโยบำย 
Happy Workplace เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบ เช่น กิจกรรม Happy Money,  
Happy travel, Happy Body, Happy Brain  เป็นต้น 
ตำรำงแสดงควำมผูกพัน ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของบุคลำกร 

ประเด็น 
ปัจจัยที่ส่งผล (เรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญ) 

สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน 
ควำมผูกพัน 1.ด้ำนลักษณะงำน : เป็นที่เชื่อถือยอมรับ 

2.ด้ำนลักษณะองค์กำร : กำรมีส่วนร่วม 
3.ด้ำนประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน : กำรเห็น
ควำมส ำคัญของงำน 

1.ด้ำนลักษณะส ำคัญส่วนบุคคล : เพศ    
   อำยุ เงินเดือน ระดับกำรศึกษำ 
2.ด้ำนลักษณะงำน :ควำมมั่นคงในงำน  
   และควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

ควำมต้องกำร 1.ควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำกำร 
2. เงินเดือน 
3. สวัสดิกำร 

1.ควำมก้ำวหน้ำในสำยสนับสนุน 
2. เงินเดือน 
3. สวัสดิกำร 

ควำมคำดหวัง 1.ควำมมั่งคงในอำชีพ ควำมมั่งคงในอำชีพ  
 
ตำรำงแสดงสวัสดิกำร/สิทธิประโยชน์ และข้อก ำหนดด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกร 
 

สวัสดิกำร/สิทธิประโยชน์ ข้อก ำหนดด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย 
1) ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่ำตอบแทนเงินประจ ำต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทน ปฏิบัติงำนล่วงเวลำรำชกำร 

1) กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

2) เงินสวัสดิกำรสงเครำะห์ต่ำงๆ เช่น ค่ำพวงหรีด เงินยืม 
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

2) กิจกรรมกีฬำสีสัมพันธ์ภำยในมหำวิทยำลัย 

3) ที่พักอำศัยส ำหรับบุคลำกร 3) กำรติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ CCTV ทุกอำคำร 



4) รถรำง รับ – ส่ง บุคลำกรในเส้นทำงที่พัก และที่ท ำงำน 4) กำรรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 
5) กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำของบุคลำกร
โดยน ำผลกำรประเมินบุคลำกรมำประกอบกำรพิจำรณำ
ขึ้นเงินเดือน เลื่อนระดับต ำแหน่ง 

5) กำรมีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยประจ ำทุกอำคำร 

 
 

(4) สินทรัพย์   
อำคำรสถำนที่  1. ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  

2. หอนิทัศน์รำชภัฏ ณ อำคำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ชั้น 2 
3. อำคำรแสดงผลงำนนักศึกษำ 
4. อำคำรนิทรรศกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
5. อำคำรศูนย์ประสำนงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
6. อำคำรปฏิบัติกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
7. โรงเรือนอัจฉริยะ จ ำนวน 4 โรงเรือน 
8. เล้ำเป็ดเล้ำไก่ จ ำนวน 2 หลัง 
9. กระท่อมไม้ไผ่ จ ำนวน 4 หลัง 
10.ซุ้มไม้ไผ่ จ ำนวน 5 ซุ้ม 
11.โรงเรือนพืชเงินล้ำน จ ำนวน 1 โรงเรือน 
12.อำคำรสถำนที่/ท่ีดินศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประมำณ 40 กว่ำไร่ 

สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

1.รถมอเตอร์ไซต์ขนส่งผลิตภัณฑ์ภำยในส ำนัก 
2.ตู้เย็น จ ำนวน 3 ตู้  

เทคโนโลยี - 
อุปกรณ์/เครื่องมือ 1.คอมพิวเตอร์ จ ำนวน  14 เครื่อง  2.ทีวี จ ำนวน 2 เครื่อง3. โน๊ตบุค จ ำนวน 6 เครื่อง 

แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ จ ำนวน 4 ฐำน ดังนี้ 
ฐำนที่ 1 ภูมิพลังแผ่นดิน 
     1. พระรำชประวัติของรัชกำลที่ 9 
     2. พระอัจฉริยภำพของรัชกำลที่ 9 
     3. พระรำชกรณียกิจส ำคัญของรัชกำลที่ 9 / กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  
จำกนภำ ผ่ำนภูผำ สู่มหำนที”  

     4. หลักกำรทรงงำน /แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
     5. พระรำชประวัติ สมเด็จพระรำชปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์ 
ฐำนที่ 2 อุทกธำรอำหำรเพื่อชุมชน 
     1. พืช ผัก อำหำร ริมน้ ำ                     2. เลี้ยงปลำด้วยอำหำรธรรมชำติ 
     3. เครื่องมือจับปลำพื้นบ้ำน                 4. กำรรักษำคุณภำพน้ ำในชุมชน 
ฐำนที่ 3 ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร 



     1. “โคก-หนอง-นำ” โมเดล                     2. เกษตรคนเมือง 
     3.  โรงเรือนเห็ดอัจฉริยะ                      4. กำรจัดกำรสวนหย่อมกินได้ 
     5. กำรปรับปรุงดินเพื่อผลิตพืช                 6. กำรเลี้ยงปลำในระบบน้ ำหมุนเวียน 
ฐำนที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย 
     1. วิถีชำวนำ                                   2. เกษตรปลอดภัย 
     3. บ้ำนชีววิถี อยู่อย่ำงพอเพียง            4. วิถีชำวสวนริมน้ ำ 
     5. กำรอนุรักษ์พันธุไม้พื้นเมือง            6. ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนพื้นฐำน 

 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 

                  ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ให้ควำมส ำคัญกับกฏระเบียบข้อบังคับในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย รวมถึงกฏหมำย กฏระเบียบ ข้อบังคับรวมทั้งมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพ่ือ
ลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบต่อสังคม รวมทั้งผลกระทบต่อส ำนัก โดยมีกำรระบุปัจจัยเสี่ยงและ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนัก โดยให้แต่ละงำนที่เป็น
ผู้รับผิดชอบกระบวนกำรหลักต่ำง ๆ เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนป้องกันควำมเสี่ยง และมีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้งำนนโยบำยและแผน  
 
 

หมวด กฏระเบียบข้อบังคับ 
1. กำรบริกำรวิชำกำร - ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินรำยได้มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2561 

- พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
2. กำรบริหำรจัดกำร - พ.ร.บ.ข้อมูข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 

- พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- พ.ร.บ.อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2564 
- พ.ร.บ.กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2560 
- กฎกระทรวงด้ำนควำมปลอดภัย เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. 2555  
- พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.กักพืช (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินรำยได้มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2561 
- พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 



ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร  
(6) โครงสร้ำงและระบบธรรมำภิบำล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีส่วนงำน 4 งำน คือ 
        1. งำนบริกำรทั่วไป  2. งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท 3. งำนบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่นและ
สังคม 4. งำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และส ำนักใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรก ำกับดูแลองค์กรโดยมีแนวทำง
ในกำรก ำกับดูแลผลกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ดังนี้ 
         (1) กำรประเมินระบบกำรบริหำรงำนโดยใช้แบบประเมินระบบกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลสอบถำม
บุคลำกรทุกระดับและรำยงำนผลกำรประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนของส ำนัก  
         (2) ผู้บริหำรส ำนักใช้หลักกำรกระจำยอ ำนำจ โดยมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้กับรอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของงำนต่ำง ๆ และรำยงำนในที่ประชุมผู้บริหำรส ำนักเพ่ือ
รับทรำบและพิจำรณำในกรณีที่กำรด ำเนินงำนมีอุปสรรค หรือปัญหำที่อำจส่งผลให้งำนไม่บรรลุเป้ำหมำยในเวลำที่
ก ำหนดได ้
         (3) ทำงด้ำนงบประมำณและกำรเงินผู้บริหำรส ำนักได้มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยฝ่ำยนโยบำยแผนฯ ก ำกับ
ดูแลและก ำหนดให้มีกำรรำยงำนสถำนะงบประมำณและกำรเงินของส ำนักทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส่วนงำนส ำนักนอกจำกนี้ ยังมีคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัยเข้ำมำตรวจสอบด้ำน
งบประมำณและกำรเงินของส ำนักเป็นประจ ำทุกปี 
         (4) สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรโดยเปิดช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูลต่ำง ๆ ให้กับผู้ใช้บริกำรส ำนัก
ทั้งอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหำกมีประเด็นต่ำง ๆ ที่ต้องกำรค ำชี้แจง กำรแก้ไขหรือ
ปรับปรุง ทีมบริหำรจะด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ก ำหนดไว้ 
         (5) มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะในกำรก ำกับดูแลองค์กร (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) โดยตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ผ่ำนเว็บไซต์
ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 



 
 
 
 

โครงสร้ำงส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

- กำรพัฒนำหลักสูตร และฝกึอบรม                 - กำรศึกษำบริบทชุมชน                                  - งำนส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยำกร 
ตำมศำสตร์พระรำชำ                                - ฐำนขอ้มูลชุม                                             - งำนศูนย์ขอ้มูลทรัพยำกร 

- งำนพัฒนำศนูย์เรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำ           - ประสำนงำนภำยในและภำยนอก                     - งำนอบรมด้ำนอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และหอนิทัศน์            - สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนกัปฏิบัติ                        - งำนปลกูรกัษำและอนรุักษ์ทรัพยำกร 

- งำนนทิรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ                  - งำนอบรมด้ำนงำนบรกิำรวิชำกำร                     - งำนอนุรกัษ์และใช้ประโยชนท์รัพยำกร 
- งำนพันธกิจสมัพันธ์ (ภำยใน)                     - ให้ค ำปรกึษำและข้อเสนอแนะด้ำนงำน 

                                                         บรกิำรวิชำกำร 
                                                       - ถอดบทเรียนและเผยแพร่งำนบรกิำรวชิำกำร 
                                                       - งำนบรกิำรวชิำกำรตำมปรัชญำชอง 
                                                         เศรษฐกิจพอเพียง 
                                                       - งำนพันธกจิสัมพันธ์ (ภำยนอก) 
                                                      - กำรบูรณำกำรงำนวิจัยและงำนบรกิำรวชิำกำร 
                                                        เพือ่งำนพันธกิจสมัพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ผศ.ดร.สุพจน์  ทรำยแก้ว 

รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

รศ.ดร.นฤมล  ธนำนันท์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภำศิร ิ

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผศ.อัจจิมำ มั่นทน 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
อำจำรย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คำมิ 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

นำงสำวรัชนีกร  พลเยี่ยม 

นักวชิำกำรศึกษำและ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นักวชิำกำรศึกษำ 
 

นักวชิำกำรศึกษำและ 
นักวชิำกำรเกษตร 

 



(7) ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                     ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
1. ประชำชนทั่วไป ได้รับกำรช่วยเหลือในกำรพัฒนำชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 

มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือให้ควำมรู้ สร้ำงอำชีพ และแก้ปัญหำของชุมชน 
1. ประชำชนในชุมชนที่

มหำวิทยำลัยเข้ำไปพัฒนำ 
มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือให้ควำมรู้ สร้ำงอำชีพ และแก้ปัญหำของชุมชน 

2. องค์กำรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือให้ควำมรู้ สร้ำงอำชีพ และแก้ปัญหำของชุมชน 

3. คร/ูอำจำรย์ มีกิจกรรมให้ควำมรู้ และสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
4. นักเรียน/นักศึกษำ มีกิจกรรมให้ควำมรู้ สร้ำงอำชีพและพัฒนำศักยภำพ 

 
ตำรำงแสดงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พันธกิจ 
ผู้เรียนและลูกค้ำ

กลุ่มต่ำงๆ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ที่ส ำคัญ 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ส่งเสริมกำรด ำเนนิ
ชีวิตตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
ให้ควำมรู้ สร้ำงอำชีพ 

และแก้ปัญหำของ
ชุมชน 

กำรจัดกำรที่ช่วยแก้ปัญหำเพื่อยกระดับ
ชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้ 

   

    ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือกำร  
วำงแผนกำรด ำเนินงำน ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้บริหำร อำจำรย์นักพัฒนำ 
และบุคลำกรภำยในส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง จัดให้มีข้อมูลบริกำรกำรศึกษำอ่ืนๆให้แก่ผู้ใช้บริกำร ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทรำบ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ส ำนักฯด ำเนินกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ผ่ำน 
ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำและประชำชนทั่วไป ร่วมถึงกำรร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ และผูกพันโดยยึดหลักที่ว่ำส ำนัก คือส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น มีกำรประชุมกระบวนกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ร่วมกับผู้ใช้บริกำร ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรส ำรวจควำม
ต้องกำร หรือควำมคำดหวังผู้ใช้บริกำร ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มำวำงแผนก ำหนดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
ร่วมรับผิดชอบด ำเนินกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมมีกำรวัดประเมินผลควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และน ำผลกำร
วิเครำะห์ไปสู่กำรวำงแผนปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรสร้ำงควำมผูกพัน ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำรมีวิธีกำรสร้ำง และจัดกำรควำมสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น โดยเข้ำพบหน่วยงำนรำชกำร และผู้น ำชุมชน ลง
พ้ืนที่ส ำรวจกลุ่มประชำชนเป้ำหมำยตำมค ำแนะน ำของผู้น ำชุมชน และมีผู้จัดกำรพ้ืนที่ (Area Maneger) ในกำร
ดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย 
 

 
 



 
(8) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ  

  ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น  ที่จะประสำน
ควำมร่วมมือทำงด้ำนบริกำรวิชำกำร เ พ่ือพัฒนำท้องถิ่นกับหน่วยงำนเครือข่ำยจึง เห็นควรท ำควำม 
ตกลงร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรม และได้ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรให้ไว้แก่กัน ดังนี้ 
     1.  บันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนภำค
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก กับสมำคมสภำองค์กรชุมชนคนปทุมธำนี กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ปี 2561-2564 (4 ปี) 
                       2.  บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับจังหวัดปทุมธำนี ปี 2561-2564 (4 ปี) 
    3.  บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับพัฒนำจังหวัดปทุมธำนีและสระแก้ว ปี 2562 - 2564 
    4.  บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือวิจัยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วว.) ปี 2562-
2566 
                       5.  บันทึกข้อตกลงในกำรจัดกำรอบรมส ำหรับผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถและผู้ขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตขับรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ จังหวัดปทุมธำนี สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2563 
ตำรำงแสดงคู่ควำมร่วมมือ/ผู้ส่งมอบและบทบำทต่อองค์กร 

พันธกิจ 
คู่ควำมร่วมมือ/ 

ผู้ส่งมอบ 
บทบำทและควำมส ำคัญต่อ

องค์กร 
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 1.ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และตะวันออก 
กับสมำคมสภำองค์กร
ชุมชนคนปทุมธำนี กับ 

ร่วมกันลงพื้นที่ในกำรส่งเสรมิ
สนับสนุนกำรส ำรวจข้อมลู 
วิเครำะห์ข้อมูล 

เพื่อยกระดับงำนบริกำร
วิชำกำรสู่งำนวิจัยชุมชน 

 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั 
วไลยอลงกรณ ์

สังเครำะห์ข้อมูลสู่กำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำร่วมกันของคนในชุมชน 

 

 จังหวัดปทุมธำน ี
ประสำนงำนเพื่อกิจกรรมร่วม
พัฒนำด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับจังหวดั 

ประสำนควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร 

 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 

ร่วมมือกันจัดท ำแผนกำรพัฒนำพ้ืน
พี่เป้ำหมำยที่มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏกลุ่ม 
ศรีอยุธยำรับผิดชอบ 

ประสำนควำมร่วมมือ
เทคโนโลยีระหว่ำงคณำจำรย์ 
นักวิจัยและเกษตรกร วิสำหกิจ
ชุมชน และผู้ประกอบกำร 
OTOP และ SMEs 

 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ปทุมธำน ี

ด ำเนินกำรจัดอบรมส ำหรับ 
ผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถหรือ 
ขอต่อในอนุญำตขับรถตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและ
รถจักรยำนยนต ์

1.หลักสูตรกำรอบรมส ำหรับผู้
ขอรับใบอนุญำตขับรถ จ ำนวน 
5 ช่ัวโมง 
2. หลักสูตรกำรอบรมส ำหรับผู้
ขอต่อใบอนุญำตขับรถ จ ำนวน 
1 ช่ัวโมง 

 

 



 
P.2 สภำวกำรณ์ขององค์กำร 

ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 
 (9) ล ำดับในกำรแข่งขัน - 

          (10) กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญที่ใช้สร้ำงโอกำสในกำรแข่งขัน – 
(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

        
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 (12) ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญด้ำนหลักสูตรและบริกำร กำรปฏิบัติกำรควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และบุคลำกร 

กำรได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบต่อ 

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 
 พันธกิจ  
  สนับสนุนงำนพันธกิจสมัพันธ์  

  พัฒนำแหล่งเรียนรู ้  

 กำรปฏิบัติกำร  
  ให้บริกำรวิชำกำรแกส่ังคมที่

มุ่งเน้นกำรพัฒนำคณุภำพชีวิต
เพื่อแก้ปัญหำตำมควำมต้องกำร
ของชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก 

เพื่อสร้ำงบริกำรด้ำนวิชำกำรมุ่งเนน้กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวติ เพื่อแก้ปัญหำ ตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก 

 ทรัพยำกรบุคคล  
    
    

 

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
  (13) ส่วนประกอบท่ีส ำคัญของระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันฯ 
 
 

ค ำย่อ 
 
มรวอ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
มรภ.   มหำวิทยำลัยรำชภฏั 
สสร.   ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
ผวจ.   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 



หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กร (Leadership) 

1.1 กำรน ำองค์กรโดยผู้น ำระดับสูง (Senior Leadership) 
1.1ก. วิสัยทัศน์และค่ำนิยม : ผู้น ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 

         ผู้บริหำรระดับสูง ร่วมกับ คกก.บริหำรส ำนัก จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ทบทวนวิสัยทัศน์ เพื่อให้ทันกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ มุ่งงำนพันธกิจสัมพันธ์ โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มัง
คั่ง ยั่งยืน”  ค่ำนิยม คือ Learn สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย learn l = learning ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
,E = Engagement = งำนพันธกิจสัมพันธ์พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่น , A = Active = กระตือรืนร้นในกำร
ด ำเนินงำน ,R = Relationship = สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงำนเครือข่ำยและชุมชนท้องถิ่น,N = Network = สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อควำมยั่งยืน และ พันธกิจ ประกอบด้วย 1.  ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำน ศำสตร์พระรำชำ 2. 
ส่งเสริม สนับสนุน งำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ พัฒนำชุมชนท้องถิ่น ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก มีกำรด ำเนินงำนแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรภำยในส ำนัก โดยเร่ิมต้นจำกโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ของส ำนัก ซึ่งเป็นโครงกำรในกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงเพื่อสร้ำงค่ำนิยม มุ่งสร้ำงผลงำน ท ำงำนเป็นทีม เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ผ่ำนกำรระดมสมอง และกำรท ำ workshop ในกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT) 
ของส ำนักในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อก ำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ โดยจะมีกำรทบทวน 
วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ เป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2563-2564 มีกำรเพิ่มโมเดลอำจำรย์นักพัฒนำท้องถิ่น เพื่อ
ด ำเนินงำนด้ำนพันธกิจสัมพันธ์ จำกนั้นผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมกรรมกำรประจ ำส ำนัก ทีมบริหำรท ำกำรถ่ำยทอด
วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ บุคลำกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สำมำรถเข้ำถึง เข้ำใจและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ มีกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรต่อกำรน ำองค์กร  ตำรำงที่ 1.1 – 1ก  
กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์สู่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ 
 

 

กลุ่มเป้ำหมำย วิธีกำรถ่ำยทอด  

ควำมถี่ 
 

ผู้รับผิดชอบ 1 ช่องทอง 2 ช่องทำง 
บุคลำกรสำย
วิชำกำร 

- ผู้บริหำรพบบุคลำกร 
- กำรประชุมประจ ำปี 

- เว็บไซต์ของส ำนัก เดือนละ 1 ครั้ ง/ 
12 คร้ังต่อปี 

ผู้อ ำนวยกำร 

บุคลำกรสำย
สนับสนนุ 

- จัดบอร์ด
ประชำสัมพนัธ์ที่ไว้
บริเวณหน้ำส ำนัก 
 
 

- แจ้งทำงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และ
ออนไลน์ เชน่ e-
mail, line  
- กำรประชุม 

เดือนละ 1 ครั้ ง/ 
12 คร้ังต่อปี 

ผู้บริหำรส ำนัก 

ลูกค้ำ 
C1:ผู้รับบริกำร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ผ่ำนกำรน ำเสนอก่อน
เข้ำโครงกำรอบรมของ
แต่ละปีงบประมำณ 

- เว็บไซต์ของส ำนัก 
 

10 คร้ัง/ปี บุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนบัสนุน 

 

     จำกนั้นน ำวสิัยทัศน์ ค่ำนยิมและพันธกิจถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรประชุมฝำ่ย/งำน/บุคลำกร  
สำรส่งเสริมฯ E-mail วีดทีัศน์ในกิจกรรมกำรเปิดโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งเว็บไซตป์ระชำสัมพนัธ์เพื่อสื่อสำรไปยัง
ลูกค้ำ ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทรำบดงัภำพที่ 1.1-1ก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ภำพที่ 1.1-1ก รูปแบบช่องทำงกำรสื่อสำรไปยังกลุ่มเป้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ ค่ำนิยม 

กำรยกย่องและกำรให้รำงวัล เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร 

หัวหน้ำฝ่ำย/งำนที่รับผิดชอบ 

พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
ควำมต้องกำร 

และควำมคำดหวัง 

ผู้ใช้บริกำร  

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

พันธมิตร  

พันธมิตร  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

พฤติกรรมของบุคลำกรในองค์กรตำมค่ำนิยม 

l - learning ส่งเสริมกำรเรยีนรู้อย่ำงตอ่เนื่อง ,E - Engagement  งำนพันธกิจสัมพันธ์พัฒนำคุณภำพชีวติชมุชนท้องถิ่น 

A - Active  กระตือรืนร้นในกำรด ำเนนิงำน 

N - Network = สร้ำงเครือข่ำยควำมรว่มมือเพื่อควำมยั่งยืน 

R-Relationship  สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงำนเครือข่ำยและชุมชนท้องถิ่น 

1 

2 

3 

4 5 

6 



1.1ข. กำรสื่อสำร : ผู้น ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับ
บุคลำกร (WORKFORCE) ทั่วทั้งองค์กร 

         ส ำนักมีรูปแบบและวิธีกำรสื่อสำรเพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน ์ค่ำนิยม และพันธกิจ เพื่อให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยที่
แตกต่ำงกัน ตำรำงที่ 1.1-1ข ประเด็นและวิธีกำรสื่อสำรกับลูกค้ำ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และบุคลำกร 

ประเด็น กลุ่มเป้ำหมำย รูปแบบและวิธีกำรสื่อสำร ควำมถี่ในกำรสื่อสำร 

วิสัยทัศน์/
พันธกิจ/ 

กลยุทธ์/ 

ค่ำนิยม 

บุคลำกร -กำรประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน 
-กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
-เว็บไซตส์ ำนักส่งเสรมิฯ 
-Group line, facebook 

เดือนละ 1 ครั้ง 
ปีละ 6 ครั้ง 
ตำมโอกำส 
ตำมโอกำส 

ลูกค้ำ/รับบริกำร/
พันธมิตร 

-พบปะ พูดคุยและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
-เว็บไซตส์ ำนัก 

ไม่น้อยกว่ำปลีะ 6 ครั้ง 
ตำมโอกำส 

ชุมชน -พบปะ พูดคุย และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
-ส่งกระเช้ำของขวัญ 
-เว็บไซตส์ ำนักส่งเสรมิฯ 
 

ไม่น้อยกว่ำปลีะ 6 ครั้ง 
ตำมโอกำส 
ตำมโอกำส 

 

ประเด็น กลุ่มเป้ำหมำย รูปแบบและวิธีกำรสื่อสำร ควำมถี่ในกำรสื่อสำร 

ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำผู้มี
ส่วนไดส้่วน
เสีย 

บุคลำกร -กำรพูดคุยโดยตรง และโทรศัพท ์
-กำรสื่อสำรผำ่นเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ KM 
-Social media, Facebook ,Group line 

อย่ำงน้อยสัปดำหล์ะ 1 ครั้ง 
2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 
ตำมโอกำส 

ลูกค้ำ/รับบริกำร/ - กำรพูดคุยโดยตรง และโทรศัพท ์

- แบบส ำรวจควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
- แบบประเมินหลังกำรอบรมแตล่ะครั้ง 

อย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
ตำมโอกำส 
ตำมโอกำส 

เครือข่ำย/
พันธมิตร 

-กำรลงพื้นที่ชุมชน/หน่วยงำน 

-กำรประชุมสมำชิกเครือข่ำย/กำรสร้ำงกลุม่
เครือข่ำยเพิม่ 

2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 
ตำมโอกำส 

 

 



1.1ค. พันธกิจและผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร : ผู้น ำระดับสูง (SENIOR LEADERS) ด ำเนินกำรอย่ำงไร 
ในกำรท ำให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจังเพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร 

        ผู้บริหำรระดับสูงก ำหนดกรอบกำรพัฒนำองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กรที่มีคุณภำพในกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสนับสนุน
พันธกิจด้ ำนกำรบริกำรใ ห้กับมหำวิทยำลัย  โดยมี เป้ ำหมำยสู งสุ ด  คือ  เป็นสร้ ำ งงำนพันธกิจสัมพันธ์ ใน  
กำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

1. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำรบรรลุพันธกิจ 
ผู้บริหำรได้น ำวิสัยทัศน์และนโยบำยมหำวิทยำลัย ตลอดจนข้อเสนอจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่ งเสริม

กำรเรียนรู้ และบริกำรวิชำกำร เพื่ อ เป็นแนวทำงกำรบริหำรองค์กร 7 ชั้ นตอน โดยผ่ ำนกระบวนกำรมี  
ส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ มีกำรน ำระบบ PDCA มำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุง ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรผ่ำนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) และเวทีชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ดังภำพ 1.1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 1.1-2 กำรสร้ำงองค์กรของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
 

2. กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนของบุคลำกร 
ผู้บริหำรได้สร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนของบุคลำกรโดยกำรขับเคลื่อนผ่ำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนและคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ และกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในกำรให้
ควำมส ำคัญกับลูกค้ำและผู้รับบริกำร โดยน ำค่ำนิยม Learn = learnใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน เพื่อกำรบริกำรที่เป็น
เลิศและเกิดควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำและผู้รับบริกำร รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำนของบุคลำกร ให้รู้จักเปิด
ใจ และรับฟังควำมคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของลูกค้ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

ก ำหนดทิศทำง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

จัดท ำกลยุทธใ์ห้
สอดคล้อง 

สร้ำงทีมงำนและแต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบ 

สื่อสำร ถ่ำยทอด
น ำไปฏิบัต ิ

ติดตำม วัดผล ทบทวน 
ปรับปรุง และสร้ำงนวัตกรรม 

พัฒนำ/ปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรเรียนรู้ของ 
บุคลำกร/องค์กร 

ผู้บริหำรระดบัสูง 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

ควำมต้องกำร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 



3. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรม 
ผู้บริหำรได้สรำ้งบรรยำกำศเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมอย่ำง 

แท้จริงรวมทั้งกำรน ำปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนมำรวมกันสร้ำงนวัตกรรมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน สนับสนุนให้
จัดท ำแผนภำพกระบวนกำรท ำงำนในแต่ละงำน ผลิตคู่มือกำรปฏิบัติงำนพัฒนำระบบงำน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจ โดยผ่ำนข้อตกลงภำระงำน รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลำกรเขียนข้อเสนอโครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่องำนพันธกิจ
สัมพันธ์ เพื่อขอรับงบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และสร้ำงนวัตกรรม
ใหม่ของบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนที่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กรในอนำคต 

1.2 กำรก ำกับดูแลองค์กรและกำรตอบแทนสังคม (Governance and Societal Contributions) 
 1.2ก. กำรก ำกับดูแลองค์กร : องค์กรด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรท ำให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรก ำกับดูแลองค์กรที่มี
ควำมรับผิดชอบ 

               ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรก ำกับดูแลองค์กร และใช้กำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะในกำรก ำกับดูแลองค์กร(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยตัวชี้วัดที่ 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) นอกจำกวิสัยทัศน์และค่ำนิยมที่ใช้เป็นสิ่งก ำหนดทิศทำงของ
ส ำนัก โดยส ำนักฯได้มีกำรวำงระบบกำรก ำกับดูแลองค์กร โดยมีคณะกรรมกำรชุดส ำคัญ ดังนี้  ( 1) กำรประชุม
คณะกรรมกำรทีมผู้บริหำรส ำนักที่ประกอบไปด้วยผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำงำนส ำนักงำนโดยมีกำร
ประชุมทุก 2 สัปดำห์ (2) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก โดยมีผู้บริหำรส ำนัก อำจำรย์นักพัฒนำ และบุคคลำกร มีกำรประชุม
เดือนละ 1 คร้ัง โดยมีแนวทำงในกำรก ำกับดูแลผลกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ดังนี้ 
     (1) กำรประเมินระบบกำรบริหำรงำนโดยใช้แบบประเมินระบบกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล
สอบถำมบุคลำกรทุกระดับและรำยงำนผลกำรประเมินต่อที่ประชุมทีมผู้บริหำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำของส ำนัก  
                    (2) ผู้บริหำรส ำนักใช้หลักกำรกระจำยอ ำนำจ โดยมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้กับรอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยต่ำงๆ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของงำนต่ำงๆ และรำยงำนในที่ประชุมทีมผูบ้ริหำรส ำนกัเพื่อรับทรำบและ
พิจำรณำในกรณีที่กำรด ำเนินงำนมีอุปสรรค หรือปัญหำที่อำจส่งผลให้งำนไม่บรรลุเป้ำหมำยในเวลำที่กำหนดได้ 
                (3) ทำงด้ำนงบประมำณและกำรเงินผู้บริหำรส ำนักได้มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยฝ่ำยนโยบำยแผนฯ 
ก ำกับ ดูแลและก ำหนดให้มีกำรรำยงำนสถำนะงบประมำณและกำรเงินของคณะทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส่วนงำนส ำนักนอกจำกนี้ ยังมีคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัยเข้ำมำตรวจสอบด้ำนงบประมำณ
และกำรเงินของส ำนักเป็นประจ ำทุกปี 

                    (4) สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรโดยเปิดช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูลต่ำง ๆ ให้กับผู้ใช้บริกำรส ำนัก
ทั้งอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหำกมีประเด็นต่ำง ๆ ที่ต้องกำรค ำชี้แจง กำรแก้ไขหรือปรับปรุง 
ทีมบริหำรจะด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ก ำหนดไว้ 

 

 



กำรประเมินผลระบบกำรบริหำรงำนของส ำนัก 

วิธีกำรประเมิน สิ่งท่ีประเมิน 

แบบประเมนิผลกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
ด ำเนินกำรปีละ 1 คร้ัง 

ข้อปฏิบัติตำมในกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปี (PA) เสนอต่อ
มหำวิทยำลยั ติดตำมผลต่อเนื่องทุก 2 สัปดำห์ผ่ำนทำงที่
ประชุมคณะกรรมกำรทีมผูบ้ริหำรส ำนัก 

ตัวชี้วัดตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

กำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
คณะ อย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน 

ตัวชี้วัดระดบักลยุทธ์ของส ำนัก  2  ตัวชี้วัด 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของผู้บริหำร 
(ในส่วนสมรรถนะและภำระงำนของผู้บริหำรระดับ 
ส ำนัก) 

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักประเมินตำมข้อตกลงที่ตกลง
กับอธิกำรบดีและต ำแหน่งรองผูอ้ ำนวยส ำนักประเมินตำม
ข้อตกลงที่ตกลงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

    เนื่องจำกผลผลิตหลักของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร คือองค์ควำมรู้เกิดจำกงำนบริกำรวิชำกำร ส ำนัก
จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรในด้ำนดังกล่ำวโดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับรวมทั้งมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบต่อสังคม รวมทั้งผลกระทบต่อส ำนัก โดยมีกำร
ระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนัก โดยให้แต่ละ
งำนที่เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนกำรหลักต่ำง ๆ เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนป้องกันควำมเสี่ยง และมีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้งำนนโยบำยและแผน ดังตำรำง 

กำรจัดกำรกับผลกำรด ำเนินงำนที่อำจส่งผลกระทบเชิงลบ 

 ประเด็น ผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้น 

แผนป้องกันและลดผลกระทบ 

ด้ำนบริกำร
วิชำกำร 

คุณภำพโครงกำร
บริกำรวิชำกำร 

ผลงำนบริกำรวชิำกำร
ไม่สำมำรถด ำเนนิกำร
ให้เสร็จสิ้นได ้

- ผู้รับผิดชอบประสำนงำนติดตำมในโครงกำรที่คำดว่ำจะไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นได้และเตรียมหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

- ติดตำมสอบถำมสำเหตุเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณล่ำช้ำ 

 

 



 

 1.2ข. กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม : องค์กรด ำเนินกำรด้ำน
กฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับ และควำมกังวลของชุมชน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติกำรอย่ำงไร 

        1.2ข (1) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและตัวชี้วัดในกำรควบคุมกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบ ผู้บริหำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนให้อยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำยระเบียบ ผู้บริหำรส ำนักให้ระบบใน
กำรก ำกับดูแลและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่ำวดังนี้ 

             1. ยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนของส ำนัก 
             2. มีกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนใน  
ทุกพันธกิจ 
                3.มีนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรประพฤตปิฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม 
                4.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลำกรของส ำนักอย่ำงอย่ำงสม่ำ
เสมอและต่อเนื่อง 
                5.มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในรูปของคณะกรรมกำรที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับบุคลำกร 
                6.มีกำรสื่อสำรกับบุคลำกรผ่ำนทำงกำรประชุมต่ำง ๆ ในเร่ืองของจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งกำร
ก ำหนด code of conduct (จรรยำบรรณ) 
           7. หำกมีกำรประพฤติที่แสดงให้เห็นถึงควำมไม่ถูกต้อง ผู้บริหำรส ำนักจะมอบหมำยให้งำนหรือบุคคลที่
เก่ียวข้องรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่ำวรำยงำนต่อผู้บริหำรส ำนักเพื่อด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่เหมำะสมต่อไป 
                8.ผู้บริหำรส ำนักก ำหนดให้ประเด็นกำรชีน้ ำดำ้นงำนบริกำรวิชำกำรและกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
อย่ำงมีควำมสุขเปน็ประเดน็ยุทธศำสตร์ของส ำนัก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรให้กับสังคมและมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
                9.กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของยุทธศำสตร์ชี้น ำ  
กำรบริกำรวิชำกำรโดยมีกำรวำงแผนปฏิบัติกำรในแต่ละปี เพื่อก ำหนดกิจกรรมหรือโครงกำรที่ให้กับชุมชนใกล้เคียง
โดยรอบ รวมทั้งกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมและสร้ำงเครือข่ำย โดยผู้บริหำรส ำนักจะก ำหนด
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์และกิจกรรมหรือโครงกำรโดยมอบหมำยให้ด ำเนินกำรในรูปของคณะท ำงำนหรือคณะกรรมกำรชุดต่ำง 
ๆ โดยมีโครงกำรที่ส ำคัญ ๆ ดังนี้ 
                1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 
                2. กำรด ำเนินกำรท ำกิจกรรมที่เป็นต้นแบบให้กับสังคมโดยก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ได้แก่
โครงกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว เพื่อรณรงค์ให้ลดกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ และกระดำษภำยในส ำนักงำน 
                3. โครงกำรตลำดนัดสีเขียว (Green market) เป็นตน้ 
       มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีพันธกิจ 4 ข้อ ได้แก่ 1. กำรยกระดับกำร
ผลิตครู พัฒนำศักยภำพมนุษย์ โดยกระบวนกำร Productive Learning และสร้ำงเครื่อข่ำยประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบ
พัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น 3. ประสำนควำมร่วมมือ เพื่อพัฒนำพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด 
เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพื่อขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชน อย่ำงเป็นรูปธรรม 4. ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ส ำนักส่งเสริมกำร



เรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ได้ด ำเนินงำนกำรยกคุณภำพมำตรฐำนชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ได้ค ำนึงถึงเรื่องควำมผำสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยมีกลยุทธ์ในกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติจำกภำยในและ
ภำยนอก เพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ให้
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำชุมชน และท้องถิ่น  
 

1.2ค. กำรท ำประโยชน์ให้สังคม : องค์กรสนับสนุนชุมชนที่ส ำคัญอย่ำงไร 

     ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีบทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำชุมชนในมิติต่ำงๆ ที่
สอดคล้องกับแนวทำงของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีหลักงำน 16 เป้ำหมำย ให้
ชุมชนทั้งประเทศพ้นจำกควำมยำกจน เกิดเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีควำมเข้มแข็งระดับต ำบล ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 
ต ำบลพ้นควำมยำกล ำบำก ต ำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง และต ำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน โดยกำรพัฒนำมิติด้ำนสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของต ำบลนั้นๆ อย่ำงบูรณำกำร เพ่ือให้เกิดโครงกำรในพื้นที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่อย่ำงแท้จริง ซึ่งเป็นหน่วยงำนในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธำนี จึงมีหน้ำที่ในกำรบูรณำ
กำรหน่วยงำนต่ำงๆ ในรูปแบบประชำรัฐ ด ำเนินกิจกรรมกระบวนกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนที่อย่ำงเป็น
ระบบ (Area Based System Integrator) สำมำรถที่จะท ำหน้ำที่เป็น System Integrator ในระดับต ำบลได้ โดยที่
มหำวิทยำลัย สำมำรถใช้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีอยู่ท ำงำนประสำนและร่วมงำนกับจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอ่ืนๆ เพ่ือให้กำรท ำงำนบูรณำกำรนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลที่
สำมำรถน ำไปสู่กำรลดควำมยำกจนอย่ำงมีเป้ำหมำยชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) จำกกำรศึกษำวิเครำะห์
ศักยภำพชุมชนต ำบลคลองห้ำ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ที่มหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมด ำเนินกำรพัฒนำตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2563 กำรวิเครำะห์ตำมหลักงำน 16 เป้ำหมำย พบว่ำ จัดเป็น “ต ำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน”  ใน
กำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยมุ่งเน้นในกำรฟ้ืนฟูและยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำก และสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
กำรพัฒนำต ำบลคลองห้ำ เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืนมำกขึ้นต้องด ำเนินกำร ดังนี้  

1) พัฒนำกลุ่มอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง สินค้ำมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ส่งเสริมให้เป็นสินค้ำ OTOP และพัฒนำ
ระบบกำรตลำดในรูปแบบต่ำงๆ 

2) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนที่ก่อให้เกิดรำยได้และลดรำยจ่ำย ได้แก่ กำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร และกำร
ลดใช้สำรเคมใีนกำรผลิตพืช 

3) ส่งเสริมและยกระดับสินค้ำเกษตรในชุมชนเพ่ือให้ได้มำตรฐำน GAP  
ดังนั้นส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ได้จัดท ำโครงกำรยกระดับพัฒนำคุณภำพชีวิตและ

ยกระดับรำยได้ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก ต ำบลคลองห้ำ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี โดยด ำเนินงำนตำม
หลักงำน 16 เป้ำหมำย  เพ่ือให้คนในชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรชีวิตตนเองได้อย่ำงสมดุลและมีควำมเหมำะสม 
สำมำรถด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่ำและ
มูลค่ำ  เสริมเศรษฐกิจฐำนรำกในชุมชน เสริมสร้ำงและพัฒนำสิ่งแวดล้อมชุมชน และกำรจัดกำรชุมชนตำมแนว



ทำงกำรพัฒนำสังคมในรูปแบบกำรรวมกลุ่มทำงสังคม สร้ำงผู้น ำชุมชน และปลูกฝังจิตอำสำให้กับประชำชน เพ่ือให้
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง มั่นคง น ำไปสู่กำรพ่ึงพำตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน  
       กำรด ำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ต ำบลคลองห้ำ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 
ส ำนักสง่เสริมกำรเรียนรู้และบรกิำรวิชำกำร ได้เข้ำไปด ำเนนิกำร 3 กิจกรรมดังนี้ 

ตำรำง 1.2-2 กำรคำดกำรณล์่วงหน้ำควำมกังวลของสังคม และชุมชนในด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และมำตรกำรกำรป้องกัน 

ด้ำน ควำมกังวลของสังคม มำตรกำรป้องกัน 
กำรบริกำรวิชำกำร :  
กำรให้บริกำรสู่ชุมชน 

รำยได้ที่ลดลงจำกสถำนกำรณ์ 
Covid-19 

ชุมชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ้นมีรำยได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 

กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ : 
ด้ำนควำมปลอดภัยและ
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สำรเคมีอันตรำย/ของเสียจำก
สิ่งปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน 

คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อม ควบคุมดูแล และจัดกำรอบรมให้ควำมรู้
แก่บุคลำกร และประชำชนทุกปี  ในเรื่อง ควำม
ปลอดภัยในกำรใช้วัสดุอันตรำย พร้อมทั้งภำชนะจำก
พลำสติก รวมทั้งกำรก ำจัดของเสียอันตรำยอย่ำงถูกวิธี 
และไม่เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม 

 
หมวดที่ 2 กลยุทธ์ (Strategy) 

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์ (Strategy Development) 
2.1ก กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ : องค์กรวำงแผนเชิงกลยุทธ์อย่ำงไร  

       ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีแผนกลยุทธ์ระยะยำว 5 ปี ได้แก่ แผนกลยุทธ์ของส ำนักส่งเสริมกำร
เรียนรู้และบริกำรวิชำกำร (พ.ศ. 2565 - 2569) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำประเทศ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และมีแผนระยะสั้นเป็นแผนปฏิบัติกำรรำยปี โดยมีกระบวนกำรเริ่มจำก ผู้บริหำรได้
มีกำรทวทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย จำกนั้นจึงศึกษำข้อมูล และท ำกำรวิเครำะห์ นโยบำย
กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ค่ำนิยมองค์กร ควำมท้ำทำย 
และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ควำมร่วมมือจำกกำรท ำ 
PDCA และ SWOT analysis  มำใช้ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ส ำนักฯ เปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดับแสดงควำมคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะต่อแผนฯ จำกนั้นน ำไปปรับปรุงให้เหมำะสม แล้วจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนัก เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะก่อนจัดท ำแผนฯ ฉบับ
สมบูรณ์ จำกนั้นจึงน ำสู่กำรประชุมประชำกรในส ำนัก โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักและทีมบริหำร ชี้แจงวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ และแผนงำนหลัก ให้บุคลำกรทุกระดับได้รับทรำบ มีกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติและทุกหน่วยงำนผ่ำนกำรเผยแพร่
ในรูปเอกสำร และเว็บไซต์ กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวจัดเป็นประจ ำทุกปี จำกนั้นจะมีกระบวนกำรติดตำมประเมินผล โดย
กองนโยบำยและแผนฯ ใน 2 ลักษณะ คือ (1) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีซึ่ง



มีกำรรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำเป็นประจ ำทุกเดือน และ (2) กำรติดตำมควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดของแผน
ฯ ซึ่งรำยงำนต่อกองนโยบำยและแผนเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

2.1ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES) วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ส 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. 64- ก.ย.65 

3.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้โครงกำรตำม
แนวพระรำชด ำริหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

3.2.1 ร้อยละของบุคลำกร
และนักศึกษำทีไ่ด้รับกำร
พัฒนำหรือเรียนรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 80 ต.ค.64-ก.ย.65 

ร้อยละ 80 ต.ค. 64- ก.ย.65 

3.2.1.1ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 80 ต.ค. 64- ก.ย.65 



 

หมวด ๒ กลยุทธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพ 2.1ข -1 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  

ผู้ส่งมอบ ปัจจัยน ำเข้ำ ขั้นตอน ผู้รับมอบ/ 
ผู้น ำไปใช้ 
ประโยชน ์

ช่วงเวลำ/
ควำมถี่ 

ผู้บริหำร 
สสร. บุคลำกร 

 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

ประชำชน 

นักเรียน
นักศึกษำ 

 

ไตรมำส 
๑ 

นโยบำย 
แนวทำงกำร
บริหำรงำน

ของ
มหำวิทยำลยั 

๑.รวบรวมข้อมูล 

๒.ประเมินสภำพแวดล้อม 

๓.ทบทวนและจดัท ำแผนกลยุทธ์ 
ของมหำวิทยำลัย 

๕.ทบทวนและจดัท ำแผนกลยุทธ์ 
ของ สสร. 

๔. รับรอง
แผน 

๖.จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรของสสร. 

๗.ถ่ำยทอดแผนปฏิบตัิกำร 

๘. ด ำเนินงำนตำมแผน 

๙. ติดตำม รำยงำน และ
ประเมินผล 

นโยบำย 
กำร

บริหำรงำน
ของส ำนัก 

นโยบำย กำร
บริหำรของ

สภำ
มหำวิทยำลยั 

ไตรมำส 
๒ 

ไตรมำส 
๓ 

ไตรมำส 
๔ 



2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
 2.2ก. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ : แผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญขององค์กรมีอะไรบ้ำง 
องค์กรมวีิธีกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ 

          ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีแผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ โครงกำรยกระดับพัฒนำคุณภำพชีวิต
และยกระดับรำยได้ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก จ ำนวน 12 พื้นที่ และโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบ
บู รณำกำร  (1 ต ำบล  1 มหำวิทยำลั ย )  จ ำนวน  58 พื้ นที่  ส ำนั กฯ  มี กำรน ำแผนปฏิบั ติ กำรประจ ำปี ไปสู่ 
กำรปฏิบัติจริงโดยผู้บริหำรถ่ำยทอดผ่ำนกำรประชุมประจ ำเดือนของส ำนัก หัวหน้ำฝ่ำย/งำน เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรระยะสั้นและแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ ขณะเดียวกันมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติ
ก ำ ร ใ ห้บุ ค ล ำ กร รั บท ร ำบ เพื่ อ เ ป็ นแน วทำ งปฏิ บั ติ ง ำน  ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซต์ แ ล ะ เ อกส ำ ร เ ผ ยแพร่ ข อ ง  ส ส ร . 
(http: / / learn.vru.ac. th/ learn/ )  ดั งตำรำงที่  2.2-2 ทั้ งนี้ เพื่ อ ใ ห้กำรปฏิบัติ ง ำน เป็น ไปในทิศทำง เดียวกัน  
ดังตำรำง ส ำนักฯ มีแผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ โครงกำรยกระดับพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐำนรำก จ ำนวน 12 พื้นที่ และโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลัย) จ ำนวน 58 พื้นที่ สสร. มีกำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติจริง  โดยผู้บริหำรถ่ำยทอดผ่ำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนของส ำนัก หัวหน้ำฝ่ำย/งำน เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรระยะสั้นและ
แผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ ขณะเดียวกันมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำรให้บุคลำกรรับทรำบเพื่อเป็นแนวทำง
ปฏิบัติงำน ผ่ำนเว็บไซต์และเอกสำรเผยแพร่ของ สสร. (http://learn.vru.ac.th/learn/) ดังตำรำงที่ 2.2-2 ทั้งนี้เพื่อให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ดังตำรำง 

 

แผนระยะยำว 2565- 2569 แผนระยะสั้น (แผนปฏิบัติกำรประจ ำป)ี 

แผนกลยุทธ์ พันธกิจ/ภำรกจิหลัก กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

สร้ำงเครือข่ำยชุมชน 

นักปฏิบัติจำกภำยใน
และภำยนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษำ 

แก้ไขปัญหำของ 
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสำมำรถด ำรง

ด ำเนินงำนพันธกิจ
สัมพันธ์ 

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

อำจำรย์
นักพัฒนำ 

ในปีงบประมำณ 2565 
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 2564 จ ำนวน 12 พื้นที่ 
พื้นที่เดิม 9 พื้นที่ และเพิ่มเติม



อยู่ได้อย่ำงยั่งยืนสร้ำง
เครือข่ำยชุมชน 

นักปฏิบัติจำกภำยใน
และภำยนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษำ 

แก้ไขปัญหำของ 
ชุมชนท้อง 

ถิ่นและเสริมพลังให้
ชุมชนท้อง 

ถิ่นสำมำรถด ำรงอยูไ่ด้
อย่ำง 

ยั่งยืน 

พื้นที่ใหม่ 3 พ้ืนท่ี  2.พื้นที่ใหม่ที่
มีแนวโน้ม หรือมีโอกำสที่จะ
พัฒนำได้เพิ่มเติม ข้อมูลที่ได้
จำกกำรส ำรวจของอำจำรย์
นักพัฒนำร่วมกับองค์กรส่วน
ท้องถิ่น และพัฒนำกำรจังหวัด 
น ำข้อมูลที่ได้มำเขียนขอเสนอ
โครงกำร เพื่อส่งโครงกำรไปยัง
กระทรวง อว. สรุปออกมำได้ 

เป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธำนี 20 
ต ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
จ ำนวน 18ต ำบล และจังหวัด
สระแก้ว 19 ต ำบล รวม 

57 ต ำบล  จ ำกนั้ น น 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
ภำยในพ้ืนท่ี และพัฒนำกำร 

จังหวัด ส ำรวจชุมชนทีมีควำม
เป็นไปได้ในกำรพัฒนำงำน โดย
มีหลัก คือ 1.ยึดพื้นที ่

เดิมที่ได้ด ำเนิน 2564 จ ำนวน 9 
พื้นที่ และพื้นที่ใหม่ 3 พ้ืนท่ี 
2.พื้นที่ใหม่ที่มีแนวโน้ม หรือมี
โอกำสที่จะพัฒนำได้เพิม่เตมิ 
ข้อมูลที่ไดจ้ำกกำร 



ส ำรวจของอำจำรย์นักพัฒนำ
ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น และ
พัฒนำกำรจังหวัด น ำ 

ข้อมูลที่ไดม้ำเขียนขอเสนอ
โครงกำร เพื่อส่งโครงกำรไปยัง
กระทรวง อว. สรุปออกมำได ้

เป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธำนี 20 
ต ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
จ ำนวน 18 ต ำบล และจังหวดั
สระแก้ว 19 ต ำบล รวม 57 
ต ำบล จำกน้ันน ำเข้ำที่ประชุม 

คก.ด ำเนินงำนโครงกำรฯ เพื่อ
สร้ำงเครือข่ำยนักพัฒนำและ
แก้ปัญหำชุมชนท้องถิ่น 

 

2.2ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร : องค์กรรับรู้และตอบสนองอย่ำงไร ในกรณีท่ีสถำนกำรณ์บังคับให้ต้องปรับ
แผนปฏิบัติกำรและน ำไปปฏิบัติอย่ำงรวดเร็ว 

         ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีแผนบริหำรควำมเสี่ยงรองรับเหตุกำรณ์ที่จะส่งผลให้กำรด ำเนินงำน
ไม่เป็นไปตำมแผนหรือไม่ บรรลุเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงและจัดท ำแผนจัดกำรควำมเสี่ยง มีกำร
ติดตำมและประเมินควำมเสี่ยงตำมไตรมำส นอกจำกนี้ยังมีระบบกำรควบคุมภำยในผ่ำนคณะกรรมด ำเนินงำนติดตำมและ
ประเมินผลในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่วำงไว้หำกปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นอำจส่งผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติกำรเดิมได้ด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยงที่ก ำหนดทนัที เช่น กำรบริกำรวิชำกำร (ทั้งแบบให้เปล่ำและหำ
รำยได้) จะได้มีแผนจัดกำรควำมเสี่ยงรองรับกรณีวิทยำกรไม่พร้อม กรณียอดผู้เข้ำอบรมต ่ำ กว่ำเกณฑ์ และสถำนที่ไม่
พร้อม ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติได้ทันที 

 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 3 ลูกค้ำ (Customers) 

3.1 ควำมคำดหวังของลูกค้ำ (Customer Expectations) 
 3.1ก กำรรับฟังลูกค้ำ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรับฟังลูกค้ำ 

        ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  ให้ควำมส ำคัญต่อกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำจึงก ำหนดวิธีกำร  
รับฟังเสียงของลูกค้ำทั้งลูกค้ำในอดีต ปัจจุบันและอนำคต  ที่แตกต่ำงกันตำมกลุ่มลูกค้ำ เพื่อให้ทรำบและเข้ำใจควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงถ่องแท้และแม่นย ำ  
        3.1(1) ลูกค้ำในปัจจุบัน มี 2 กลุ่มตำมพันธกิจของหน่วยงำนดังนี้ 

                1. พันธกิจด้ำนส่งเสริม สนับสนุน งำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ พัฒนำชุมชนท้องถิ่น 
กำรบริกำรวิชำกำรที่ให้เปล่ำ และกำรบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         แผนภำพที่ 3.1-1 กระบวนกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำและกำรน ำไปใชป้ระโยชน์  
 

 
 

 
 
 

จัดโครงกำร เพ่ือตอบสนองต่อปัญหำของลูกค้ำ/ชุมชน  

ประเมินผลควำมพึงพอใจจำกผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร  
(รำยได้ที่เพ่ิมขึ้น/นวัตกรรม) 

 

จัดเวทีประชำคม/ประชุมเพ่ือพูดคุย และสอบถำมควำม
ต้องกำร/ควำมคำดหวังเก่ียวกับงำนพันธกิจสัมพันธ์  

เพ่ือรับข้อเสนอจำกลูกค้ำ (ประชำชนในพื้นท่ีเป้ำหมำย) 

 

 

 



ผ่ำน 

ส ำรวจควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยใช้แบบสอบถำม  

กำรสัมภำษณ์เชิงลึกทำงโทรศัพท์ และสื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือรับฟังเสียงจำกลูกค้ำ 

พัฒนำออกแบบ จัดโครงกำร และบริกำรเพ่ือด ำเนินกิจกรรมที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  

ประเมินผลควำมพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจของลูกค้ำหลังกำรเข้ำร่วม

โครงกำร และบริกำรของส ำนัก
ส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

ลูกค้ำกลับมำใช้บริกำรซ้ ำและประชำสัมพันธ์ 

กำรให้บริกำรของส ำนักต่อ  

ไม่ผำ่น 

             2. พันธกิจด้ำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำน ศำสตร์พระรำชำ  

           
 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

แผนภำพที่ 3.1-2 กระบวนกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำและกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
       ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้ฯ มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร ดังตำรำงที่ 3.1-1  

 

 



ดังตำรำงที่ 3.1-1 ช่องทำงกำรรับฟังเสียงลูกค้ำ 
ช่องทำงกำรรับฟังเสียงลูกค้ำ 

พันธกิจ ลูกค้ำ ข้อมูลที่ได้ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 
กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 

1.พันธกิจ ด้ำน
ส่งเสริมสนบัสนุน 
งำนพนัธกิจ
สัมพันธ์ 
เสริมสร้ำง
เครือข่ำยประชำ
รัฐ พัฒนำชุมชน
ทอ้งถิ่น 

ปัจจุบัน ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห ำ 
และควำมต้องกำร 
ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของมหำวิทยำลัย 

เดือนละ 1 คร้ัง -ผู้บริหำรส ำนัก 
-อำจำรย์นักพัฒนำ 
 

พัฒนำรู ปแบบ
กิ จ ก ร ร ม ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ปัญหำและควำม
ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
ชุมชน 

อนำคต กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ศั ก ย ภ ำ พ ต ำ บ ล
และรูปแบบกำร
ด ำ เ นิ น ง ำนที่ จ ะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำ
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

เดือนละ 1 คร้ัง/
ตำมโอกำส 

อำจำรย์นักพัฒนำ กำรขยำยผล
กิจกรรม/รูปแบบ
กำรด ำเนินงำน
ไปสูชุ่มชนอ่ืนๆ 
และพื้นที่
ใกล้เคียง 

2.พันธกิจด้ำน
ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร
เรียนรู้ และสืบ
ส ำ น  ศ ำ ส ต ร์
พระรำชำ 

ปัจจุบัน -ผลประเมินควำม 
พึ ง พ อ ใ จ / ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ / ค ว ำ ม
ค ำ ด ห วั ง /
ข้ อ เสนอแนะข้อ
ร้องเรียน 

เดือนละ 2 คร้ัง อำจำรย์นักพัฒนำ
และ 
เจ้ำหน้ำที่ สสร. 
 

คอร์สอบรมระยะ
สั้น 

อนำคต ควำมคำดหวัง 
 
 

เดือนละ 1 คร้ัง อำจำรย์นักพัฒนำ
และ 
เจ้ำหน้ำที่ สสร. 

ปรับปรุงฐำนกำร
เรียนรู้ของศูนย์
กำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

 

 

 

 

 



            ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีกำรจัดบริกำรที่เหมำะสมและเกิดประโยชน์ต่อกำรให้บริกำร
วิชำกำรแก่สังคม ในส่วนของกำรรับฟังควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจ มีแบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมพึงพอใจและ  
ไม่พึงพอใจ พร้อมทั้งได้ปัจจัยในกำรเกื้อหนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  ส่วนของกำรส่งข้อร้องเรียนผ่ำนสำยตรง
ผู้บริหำรส ำนัก และเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย โดยข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย 

 

ดังแผนภำพที่ 3.1-3 แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน/ข้อร้องทุกข ์

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2.ร้องเรียนผำ่นเว็บไซต์ 
http://learn.vru.ac.th/ 

3.ร้องเรียนทำงโทรศัพท ์
02-9093026 

4.ร้องเรียนทำงโทรสำร 
02-9093026 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

รับร้องเรียน/ร้องทุกข ์

รำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ 

รำยงำนให้ผู้บริหำรส ำนักทรำบ 
(ภำยใน  5 วัน) 

แก้ไขปัญหำได/้ยุตเิรื่อง 
แจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ 

(ภำยใน 15 วันท ำกำร) 

ด ำเนินกำรสืบสำน/สอบสวน 
ตำมระเบียบ ข้อบังคับ 

สิ้นสุดกำรด ำเนินกำร 
รำยงำนผลให้อธิกำรบดีทรำบ และแจ้งผล 

กำรด ำเนินกำรให้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์ ทรำบ 
(ภำยใน 5 วัน) 

ยุติ ไม่ยุติ 



 

ตัวอย่ำงข้อร้องเรียนและกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียน เช่น กำรปรับวันในกำรลงพ้ืนที่ เมื่อได้รับข้อร้องเรียนแล้ว  
ส่งต่อไปที่ผู้บริหำรพิจำรณำ จำกนั้นมีกำรเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือสรุปวันที่ลงชุมชนโดยพร้อมเพรียงกันใน
วันเสำร์-อำทิตย์ นอกจำกนั้นมีผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ในวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ปีละ 1 ครั้ง น ำมำพิจำรณำและปรับปรุงกำรให้บริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เป็นต้น 

 

 
     



ผลิตภัณฑ์ :  โครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตรกำรฝึกอบรมระยะสั้น 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
แผนภำพที่ 3.1-4 ผู้รับผิดชอบ ลูกค้ำและวิธีกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำในโครงกำร/กิจกรรม/ฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้ำหน้ำที ่

ผู้รับผิดชอบ 
อำจำรย์นักพัฒนำ 

1. ลูกค้ำแบบให้เปล่ำ 
1.1 กลุ่มอำชีพ/กลุ่มชุมชน/ 
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มแม่บำ้น 
1.2 กลุ่มผู้สูงอำยุ/ประชำชน 
และผู้สนใจทั่วไป 
1.3 กลุ่มนักเรียน/นักศึกษำ 
1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.5 นักวิชำกำร นักวิจยั เครือข่ำย
ภำคประชำสังคม 

1. ลูกค้ำแบบกอ่ให้เกิดรำยได้ 
1.1 กลุ่มอำชีพ/กลุ่มชุมชน/ 
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มแม่บำ้น 
1.2 กลุ่มผู้สูงอำยุ/ประชำชน 
และผู้สนใจทั่วไป 
1.3 กลุ่มนักเรียน/นักศึกษำ 
1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.5 พนักงำนในหน่วยงำนเอกชน 

2. ลูกค้ำหน่วยงำนที่รับบริกำร 
 
 

วิธีรับฟังเสยีงของลูกค้ำและกำร
สังเกตลูกค้ำ 
1.กำรส ำรวจควำมต้องกำรโดยใช้
แบบสอบถำมกำรสัมภำษณ์ลูกค้ำ 
และกำรประเมินออนไลน์ 
2. กำรติดต่อสอบถำมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวบ็ไซต์, 
Facebook, Group Line, E-mail 
3.กำรสนทนำกับลูกค้ำและผู้บริกำร
โดยตรงหรือผ่ำนทำงโทรศัพท ์
4.กำรสนทนำกับผู้รับบริกำรที่ไม่ใช้
บริกำรแล้ว 
5.กำรวิเครำะห์กำรได้ผู้รับบริกำรหรือ
เสียผู้รับบริกำรเมื่อเทียบกบัคู่เทียบที่
ให้บริกำรในลักษณะเดียวกัน 
6. กำรเข้ำพบผู้บรหิำรหนว่ยงำน 
7.กำรประชุม ลงพื้นที่เพื่อหำข้อมูล 
8.กำรเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม 
9.กำรจัดประชุมแลกเปลีย่นควำม
คิดเห็น 
 

ข้อมูลที่ได้รบัจำกกำรรบัฟัง
เสียงของลูกค้ำ 

1.ควำมต้องกำรและควำมผูกพัน
ของลูกค้ำที่มีต่อกำรบรกิำรของ
ส ำนักส่งเสริมฯ 

2.ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 

3.ข้อเสนอแนะ 

4.ปัญหำและขอ้ร้องเรียน 

กำรน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้
ประโยชน์ 

1.ปรับปรุง/กิจกรรม/โครงกำร
ควำมต้องกำรและสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

2.ก ำหนดแผนกลยุทธ์และ 
จัดกระบวนกำรด้ำนกำรบริกำร
แบบหำรำยได้ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร 

3.พัฒนำนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ทำงเลือกและอ ำนวยควำม
สะดวกให้ผู้รับบริกำร 

4.ปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำร
ให้ได้มำตรฐำน 

5.น ำผลกำรด ำเนินงำนไปพัฒนำ
และปรับปรุง 
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3.1ข กำรจ ำแนกลูกค้ำและผลิตภัณฑ์ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำ และมีวิธีกำร
อย่ำงไรในกำรก ำหนดผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
          ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรลูกค้ำสัมพันธ์ เพ่ือจ ำแนกกลุ่ม
ลูกค้ำ โดยมีผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส ำนักงำนและอำจำรย์นักพัฒนำ  ร่วมกันพิจำรณำกำร
จ ำแนกกลุ่มลูกค้ำโดยจัดประชุมแบ่งลุ่มลูกค้ำ จำกนั้น น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ มีกำร
สื่อสำรเพ่ือถ่ำยทอดกำรวิธีกำรจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำให้รับทรำบโดยทั่วกันทั้งองค์กร โดยมีกำรจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำ 
ตำมพันธกิจของหน่วยงำน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มตำมพันธกิจของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
ได้แก่ 

1. พันธกิจ ส่งเสริม สนับสนุน งำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ พัฒนำชุมชนท้องถิ่น 
    จ ำแนกกลุ่มลูกค้ำพันธกิจพัฒนำชุมชนท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มลูกค้ำในปัจจุบันและอนำคต  
- กลุ่มลูกค้ำในปัจจุบัน คือ  ประชำชนในชุมชนที่อยู่ในพื้นท่ีของมหำวิทยำลัย 
- กลุ่มลูกค้ำในอนำคต คือ  ขยำยผลต่อยอดกำรด ำเนินงำนไปสู่ชุมชนอ่ืนและใกล้เคียง 
 2. พันธกิจด้ำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำน ศำสตร์พระรำชำ  
     จ ำแนกกลุ่มลูกค้ำปัจจุบัน และอนำคต รวมถึงลูกค้ำเก่ำ เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของลูกค้ำ 
       
3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ (Customer Engagement) 
 3.2ก ควำมสัมพันธ์และกำรสนับสนุนลูกค้ำ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 
          ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เพ่ือให้ได้ลูกค้ำใหม่ 
เพ่ิมส่วนแบ่งตลำด รักษำลูกค้ำเดิม และตอบสนองควำมต้องกำรและท ำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำ 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้แต่ละฝ่ำย/งำน จะก ำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์เป็น
แผนปฏิบัติงำน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนให้รับทรำบและให้ข้อเสนอแนะ แนวทำงดังกล่ำวจะ
ถูกประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือปรับปรุงและน ำมำปรับใช้ในปีต่อไป ดังนี้ 
          ส ำนักฯ  ใช้ลักษณะของกิจกรรมในกำรจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำออกเป็น 2 กลุ่ม ตำมพันธกิจของส ำนักได้แก่ 
         1.พันธกิจด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน งำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ พัฒนำชุมชน
ท้องถิ่น  
           1.1 แก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของชุมชน และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ และ
สำมำรถพัฒนำทักษะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร และสร้ำงรำยได้ เช่น กำรอบรมด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และตรำสินค้ำ, กำรตลำดออนไลน์ ในโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ และเตรียมควำม
พร้อมสู่วัยเกษียณ เป็นต้น 
           1.2 น ำระบบกำรสร้ำงเว็บออนไลน์ให้กับชุมชนได้รับรู้ รับทรำบ 
           1.3 เพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรส ำหรับลูกค้ำ และประชำสัมพันธ์เพ่ือรองรับกำรบริกำรตำมผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนำคต เช่น  Facebook และ  Line เป็นต้น 
     2. พันธกิจด้ำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำน ศำสตร์พระรำชำ 
        2.1 พัฒนำหลักสูตร ใหม่ในลักษณะต่อยอดจำกหลักสูตรเดิมเพ่ือให้ได้ลูกค้ำใหม่ และให้ลูกค้ำเดิม
กลับมำรับบริกำรใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำหลักสูตรในลักษณะต่อยอด เช่น หลักสูตรฝึอบกรมระยะ
สั้นฯ 
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        2.2 พัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำนโดยเพ่ิมแบบประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำผู้เข้ำรับกำรอบรม
และแบบส ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมไว้บนหน้ำเว็บไซต์ 
         2.3 กำรประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรตลำดให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยใช้ฐำนข้อมูล
ลูกค้ำใน 
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมฯ ที่มีกำรปรับปรุงและพัฒนำอยู่เสมอ รวมถึงค้นหำวิธีกำรที่ลูกค้ำต้องกำรรับข้อมูล
ข่ำวสำร เพ่ือ 
นำมำใช้วำงแผนในกำรประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรตลำด 
        2.4 เพ่ิมช่องทำง/รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือรองรับกำรบริกำรตำมผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่จะเกิดข้ึนใน
อนำคต  
เช่น  Facebook และ  Line เป็นต้น 
        2.5 กำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยของรูปแบบกำรจัดหลักสูตร/กิจกรรม/โครงกำรเพ่ือให้ลูกค้ำมีทำงเลือกใน
กำรรับ 
บริกำร โดยลูกค้ำสำมำรถเลือกซ้ือเฉพำะผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับควำมต้องกำรได้ 
 
 
3.2ข กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมินควำม 
พึงพอใจ และควำมผูกพันของลูกค้ำ 
        ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีวิธีสร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำ จ ำแนกตำมพันธกิจ  2 
ด้ำน โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
        1. พันธกิจ ส่งเสริม สนับสนุน งำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ พัฒนำชุมชนท้องถิ่น 
            1.1 ประสำนควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรม/สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line หรือ Facebook 
เป็นต้น 
            1.2 ประชำสัมพันธ์แจ้งควำมเคลื่อนไหวของกำรอบรม และให้ข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ แก่ผู้อบรม
เพ่ือติดต่อประสำนงำน 
            1.3 จัดท ำฐำนข้อมูลผู้ใช้บริกำร ฐำนข้อมูลวิทยำกร/ผู้เชี่ยวชำญ และเครือข่ำยงำนบริกำรวิชำกำร เพื่อควำม
สะดวก 
และเสริมสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรในกำรบริกำร 
            1.4 ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำ เชน่ เว็บไซต์ และ E-mail รวมทั้งกำรส่งข้อควำม ข่ำวสำร
ต่ำงๆ ผำ่นทำง Facebook และ Line  
            1.5 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำรสนบัสนุนองค์ควำมรู้ ช่วยเหลือ แนะน ำ และเปน็ที่ปรึกษำทำงวชิำกำร 
รวมทั้งกำรจัดเวทีเสวนำกับกลุ่มต่ำงๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนบัสนุนทำงวชิำกำรในด้ำนทีก่ลุ่มลูกค้ำร้องขอ 
            1.6 มอบของที่ระลึกในช่วงวันเทศกำลต่ำงๆ และช่วงที่ไปเยี่ยมเยียนในพื้นที่ปฏิบัติงำน เช่น ส ำนักส่งเสริม
กำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์และกำรเพิ่มควำมผูกพันของลูกค้ำกับองค์กร และมี
กำรประเมินและทบทวนประสิทธิภำพของกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์โดยดูจำกจ ำนวนที่เพิ่มขี้นของผู้สมัครในแต่ละ
หลักสูตร จ ำนวนที่เพิ่มขึ้นของโครงกำรที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ จ ำนวนหน่วยงำนที่เพิ่มขึ้นที่ขอรับบริกำรแบบพิจำรณำแลว้
ยังไม่เพียงพอ จึงได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนกำรดังกล่ำวจำกอัตรำกำรสูญเสีย
ลูกค้ำเดิม (ไม่ใช้บริกำร) อัตรำกำรกลับมำใช้ใหม่  
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           2.  พันธกิจดำ้นส่งเสรมิกำรเรียนรู้ และสืบสำน ศำสตร์พระรำชำ  
                2.1 ประสำนควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรม/สื่อสังคมออนไลน์ เชน่ Line หรือ Facebook 
ส ำหรับผู้อบรมแต่ละรุ่น  
                2.2 ประชำสัมพนัธ์แจ้งควำมเคลื่อนไหวของกำรอบรม และให้ข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ แก่ผู้อบรมเพื่อ
ติดต่อประสำนงำน 
                2.3 จัดท ำฐำนข้อมูลผู้ใช้บริกำร  
                2.4 ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำ เชน่ เว็บไซต์ และ E-mail รวมทั้งกำรส่งข้อควำม ข่ำวสำร
ต่ำงๆ ผำ่นทำง Facebook และ Line เพื่อเชื่อมควำมสัมพันธก์ับลูกค้ำ  
                2.5 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ ช่วยเหลือ แนะน ำ และเปน็ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร
ให้แก่กลุ่มลูกค้ำแบบให้เปล่ำ รวมทั้งกำรจัดเวทีเสวนำกับกลุ่มตำ่งๆ 
               1.6 มอบของที่ระลึกในช่วงวนัเทศกำลตำ่งๆ เชน่ วันปีใหม่ และวนัสงกรำนต์ เปน็ต้น 
                1.7 มอบคลิปวีดีทศัน์องค์ควำมรู้ชุมชน  
3.2ค กำรใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้ำและตลำด : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเลือกและใช้ข้อมูลสำรสนเทศ
จำกเสียงของลูกค้ำและตลำด    
       ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกำรแต่งตั้ง คกก. เพื่อคัดเลือกและใช้ข้อมูล
สำรสนเทศจำกเสียงของลูกค้ำ โดยมี ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำส ำนักงำน  ร่วมกันพิจำรณำ
กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกเสียงของลูกค้ำ โดยมีวิธีกำรในกำรเลือกและใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกเสียงของ
ลูกค้ำ ดังนี้ 

1. น ำผลควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ มำ
วิเครำะห์ 

2. รวบรวมผลกำรประชุมกลุ่มย่อย Focus Group 
3. รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำเทียบกับคู่เทียบหลัก โดยน ำ

ข้อมูลทั้งหมดมำวิเครำะห์ และก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน และ
จัดท ำแผนพัฒนำ แผนปฏิบัติงำนในปีต่อไป 
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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 ำหนดเป็นกำรด ำเนินงำนตำมท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
2) จัดเก็บข้อมูลกำรำยงำนผลฐำนข้อมูลต ำบล   
3) มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  VRU 
Project โดย สสร. ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบฐำนของข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลกิ จกรรม/โครงกำรสสร.  
มีแนวทำงกำรติดตำมข้อมูลสำรสนเทศ  
โดย 1) ก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล (OKRs) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน  
2) จัดเก็บข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด OKRs ปีละ 2 คร้ัง  
3) มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  SIS  
โดย สสร. ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบฐำนของข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลกิจกรรม/โครงกำร 
 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรได้พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรสำรสนเทศเพ่ือ
จัดกำรและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำงๆของส ำนัก โดยบูรณำกำรระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศฐำนข้อมูล
ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ เช่น ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-
saraban) ระบบฐำนข้อมูล ITA นโยบำยกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักฯ  เป็นต้น นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ได้
จัดท ำฐำนข้อมูลผ่ำนระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ของส ำนัก และมีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเป็นระบบ โดย
ส ำนักใช้ระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรสำรสนเทศเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรวัดวิเครำะห์ ประเมินผลและจัดกำร
ควำมรู้ เพ่ือน ำมำปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ โดยใช้กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 4 
ด้ำน ได้แก่ กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) กำรวัดและประเมินผล (Measurement) กำร
วิเครำะห์และสังเครำะห์ (Analysis and Synthesis) และกำรทบทวนเพ่ือปรับแผนกลยุทธ์ (Revision) 
นอกจำกนี้ยังมีระบบสำรสนเทศของส ำนักฯ น ำมำใช้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน และบริกำร
ข้อมูลออนไลน์เพื่อให้กับผู้ใช้บริกำร ดังตำรำงที่ 4.1-1   
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ดังตำรำงที่ 4.1-1 ประเภทข้อมูลและสำรสนเทศและควำมถี่ในกำรติดตำม 

แหล่งข้อมลู ประเภทข้อมูลและสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ควำมถี่ในกำร
ติดตำม 

หมำยเหตุ 

ำนข้อมูล
ส่วนกลำง
มหำวิทยำลยั 

ระบบบริหำรด้ำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี และพัสดุ 
(ERP) 
(http://erp.vru.ac.th/) 

งำนบริหำรและงำนนโยบำย
และแผน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง 

รำยงำนผลรำยไตรมำส   

ระบบสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์ (SIS) งำนบริหำรและงำนนโยบำย
และแผน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง 

รำยงำนผลรำยไตรมำส   

ระบบบริหำรงำนบุคคล (E.hrm) 
(https://hr.vru.ac.th/WebVRUMIS/Applications/_System/F
orms/frmMainHome.aspx) 

งำนบริหำรและงำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ และหนว่ยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง 

รำยงำนผลทุกเดือน  

ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban)  
(http://esaraban.vru.ac.th/archive/login.jsp) 

ทุกหน่วยงำน ติดตำมทุกวัน  

ระบบตรวจสอบเงินเดือน (Salary) 
(http://salary.vru.ac.th/) 

ทุกหน่วยงำน รำยงำนผลทุกเดือน  

ระบบกำรจัดกำรชั้นเรียน (CMS)  
(http://cms.vru.ac.th/login.aspx) 

คณะ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง  

ติดตำคม  

VRU-Mail  
 

ทุกหน่วยงำน ติดตำมทุกวัน  

ระบบจัดกำรยำนพำหนะ  
(http://vehicle.vru.ac.th/) 

ทุกหน่วยงำน ติดตำมทุกวัน  

ระบบรำยงำนปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ  
(http://elec.vru.ac.th/) 

ทุกหน่วยงำน รำยงำนผลทุกเดือน  

ช่องทำงเสนอแนะ /ร้องเรียน / ร้องเรียนทุจริต 
(http://202.29.39.5/about-vru/complain.html) 

ทุกหน่วยงำน และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวขอ้ง  

รำยงำนผลทุกสัปดำห์   

ระบบสืบค้นทรัพยำกรห้องสมุด (OPAC)  หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง  รำยงำนผลทุก 6 เดือน  
ระบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรและ
งบประมำณ (VRU Projects Monitoring System)  

งำนบริหำรและงำนนโยบำย
และแผน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง  

รำยงำนผลรำยไตรมำส   

ระบบกำรจองห้องประชุมออนไลน์ (Vroom) ทุกหน่วยงำน ติดตำมทุกวัน   
ระบบฐำนข้อมูล ITA นโยบำยกำรปอ้งกนักำรทุจริตของ
มหำวิทยำลัย 
(http://ita.vru.ac.th/) 

งำนบริหำรและงำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ และหนว่ยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง  

รำยงำนผลทุก 6 เดือน    

ระบบสมัครเรียน
http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php 

งำนบริหำร งำนส่งเสริม
วิชำกำรฯ งำนกำรเงิน  และ
หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง  

ติดตำมทุกวัน   

ระบบรำยงำนควำมกำ้วหนำ้โครงกำรพฒันำพื้นที่ตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
(http://engagement.vru.ac.th/) 

งำนบริหำร ศูนย์
คอมพิวเตอร์ สสร.และ
หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง  

รำยงำนผลรำยไตรมำส   

ช่องทำง FAQs – ค ำถำมทีพ่บบ่อย 
(http://www.vru.ac.th/about-vru/Question-vru.php) 
 
 
 

ทุกหน่วยงำน ติดตำมทุกวัน   

http://www.vru.ac.th/about-vru/Question-vru.php
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แหล่งข้อมลู ประเภทข้อมูลและสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ควำมถี่ในกำร
ติดตำม 

หมำยเหตุ 

ฐำนข้อมูล
ส ำนัก
ส่งเสริมกำร
เรียนรู ้

ระบบฐำนข้อมูล ITA นโยบำยกำรปอ้งกนักำรทุจริตของส ำนักฯ 
(http://learn.vru.ac.th/engagement/ita.php) 

งำนบริหำร และงำน
ประชำสัมพันธ์ส ำนัก  

รำยงำนผลทุก 6 เดือน    

 ระบบฐำนข้อมูลต ำบลกำรพัฒนำทอ้งถิน่ 
(http://learn.vru.ac.th/engagement/) 

งำนบริหำร และงำน
ประชำสัมพันธ์ส ำนัก  

รำยงำนผลรำยไตรมำส   

 ระบบฐำนข้อมูลนิทรรศกำรหอนิทัศน์รำชภัฏ 
http://learn.vru.ac.th/king/ 

   

 ระบบฐำนข้อมูลเว็บไซต์ใหม่ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้ฯ 
(http://learn.vru.ac.th/learn_2021/) 

 งำนบริหำร และงำน
ประชำสัมพันธ์ส ำนัก  

รำยงำนผลทุกเดือน  

 ระบบฐำนข้อมูลเว็บไซต์เก่ำส ำนกัส่งเสริมกำรเรียนรู้ฯ 
(http://learn.vru.ac.th/learn/index.php) 

 งำนบริหำร และงำน
ประชำสัมพันธ์ส ำนัก  

รำยงำนผลทุกเดือน  

 ระบบฐำนข้อมูลเว็บไซต์งำนโครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
(http://rspg.vru.ac.th/)  

 งำนบริหำร และงำน
ประชำสัมพันธ์ส ำนัก   

รำยงำนผลทุกเดือน  

 ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์คลิปวิดีโอช่อง YouTube Office of 
Learning Support and Academic Services  
(https://www.youtube.com/channel/UC5fsvIq5H1b_DhEj
dpSXqOA) 

 งำนบริหำร และงำน
ประชำสัมพันธ์ส ำนัก   

รำยงำนผลทุกเดือน   

 ระบบฐำนข้อมูลพรรณไม้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
(http://rspg.vru.ac.th/searchs)  

งำนบริหำร และงำน
ประชำสัมพันธ์ส ำนัก   

รำยงำนผลทุกเดือน   

 สื่อสังคมออนไลน์ (FacebooK,Line) งำนบริหำร และงำน
ประชำสัมพันธ์ส ำนัก    

ติดตำมทุกวัน   

 ฐำนข้อมูลสถิติผู้เข้ำรับบริกำรของส ำนัก  งำนบริหำร และงำน
ประชำสัมพันธ์ส ำนัก     

เก็บสถิติทุกครั้งที่มี
ผู้รับบริกำร 

 

 ฐำนข้อมูลควำมพึงพอใจกำรของเข้ำผู้เข้ำรับบริกำร งำนบริหำร และงำน
ประชำสัมพันธ์ส ำนัก     

เก็บข้อมูลทุกครั้งที่มี
ผู้รับบริกำร 

 
 

กำรเลือก กำรรวบรวม กำรปรับให้สอดคลองไปในแนวทำงเดียวกัน และบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
ติดตำมกำรปฏิบัติกำรประจ ำวันและผลกำรด ำเนินกำรโดยรวมขององค์กร  
 ส ำนักฯ ได้ยึดระบบบริหำรด้ำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี และพัสดุ (ERP) และระบบสำรสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ Strategic Information System (SIS) ของมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินงำนของส ำนัก ประกอบกับ
นโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญกำรบริหำรกำรจัดกำรข้อมูล กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ภำยใต้รูปแบบกำรท ำงำนของระบบที่สำมำรถติดตำมตรวจสอบได้ โดยกระบวนกำรท ำงำนของระบบ เป็นกำรแสดง
กำรท ำงำนของระบบตั้งแต่กองนโยบำยและแผน หน่วยงำนหรือคณะต่ำงๆ งำนพัสดุ ไปจนถึงกำรเงินและบัญชี และ
สิทธิในกำรอนุมัติเอกสำรต่ำงๆ ตั้งแต่ธุรกรรมงบประมำณ กำรจัดสรรงบประมำณ เช่น บันทึกแผนใช้งบประมำณ เพิ่ม 
ลด โอนงบประมำณ ธุรกรรมตัวชี้วัด บันทึกผลตัวชี้วัดงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง บันทึกใบขอจัดซื้อจัดจ้ำง สั่งซื้อ 
เสนอรำคำ ใบรับสินทรัพย์ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย บันทึกขอเบิกค่ำใช้จ่ำย หรือเบิกเงินล่วงหน้ำ กำรอนุมัติธุรกรรม ส่งขอ
อนุมัติค ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำย สมุดแยกประเภท รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ รำยงำน Report รำยงำนต่ำงๆ 
ส ำหรับหน่วยงำน กำรประเมิน แสดงข้อมูลกำรประเมินของหน่วยงำนหรือคณะ ภำยใต้รูปแบบกำรท ำงำนของระบบที่
สำมำรถติดตำม ตรวจสอบและสืบค้น ย้อนกลับแยกประเภทตำมระยะเวลำที่ก ำหหนด หรือแยกตำมช่วงปี เดือน วัน
หรือไตรมำสได้ตำมควำมต้องกำร ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำร      

http://rspg.vru.ac.th/searchs
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โดยกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลดังกล่ำวเป็นไปเพื่อเป็นฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัยที่จะรองรับกำรจัดเก็บข้อมูลตำม
พันธกจิของมหำวิทยำลัย กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนหน่วยงำน ซึ่งควำมสะดวกในกำรติดตำมกำรสืบค้น กำรจัดกำร
ข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์ และประมวลสรุปผลให้แล้วเสร็จในระบบ จึงก ำหนดให้บุคลำกรทุกระดับใช้ระบบบริหำร
ด้ำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี และพัสดุ (ERP) และระบบสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์ Strategic Information 
System (SIS) ของมหำวิทยำลัย และระบบกำรจัดกำรอ่ืนๆ ดังตำรำงที่ 4.1-1 เป็นบรรทัดฐำนเดียวกันในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรโดยรวมขององค์กร  
 

กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรของส ำนัก 
  ส ำนักฯ มีกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรเพื่อแสดงถึงควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำของส ำนกัเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
     1. กำรติดตำมด้ำนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร ส ำนักฯได้ด ำเนินกำรตำมพันธกิจและตัวชี้วัดของมหำวิทยำลยั 
และกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด ำเนนิงำนเทียบกับแผน (กำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์เทียบกับแผนปฏิบัตกิำร) กำรเลือก
และกำรก ำหนดคู่เทียบในภำรกิจด้ำนต่ำงๆ ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศตำมวิสัยทัศน์ กำรก ำหนดตัวชี้วัด 
(KPIs) เพื่อสังเกตและเปรียบเทียบให้เห็นถึงกำรบรรลุวัตถุประสงค์รำยไตรมำสและรำยปี 
  2. กำรติดตำมด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำร ส ำนักได้ติดตำมควำมกว้ำงหน้ำของจ ำนวนโครงกำรกิจกรรมและ
กำรให้บริกำรวิชำกำรที่ด ำเนินกำรในรอบปีงบประมำณ มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร
วิชำกำรของสำนักส่งเสริมฯ จ ำนวนสถิติของผู้รับบริกำร จ ำนวนเครือข่ำย/ชุมชน/ภำคีเครือข่ำยที่เพิ่มขึ้น 
  3. กำรติดตำมด้ำนบุคลำกรและควำมผูกพัน ส ำนักฯ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ
บุคลำกรต่อส ำนักส่งเสริมฯ กำรประเมินสมรรถนะ (Competency) ผลกำรปฏิบัติงำน (TOR) เป้ำหมำยเพื่อวัดผล
ควำมส ำเร็จ (OKR) เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรก ำหนดควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนและต ำแหน่งของ
บุคลำกรของส ำนัก 
  4. กำรติดตำมด้ำนกำรเงิน ส ำนักฯ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนของมหำวิทยำลัย 
โดยในระดับของมหำวิทยำลัยมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย และผ่ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนคณบดี และในระดับส ำนักติดตำมผ่ำนผู้บริหำร
ส ำนักในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก โดยมีกำรรำยงำนและกำรเปรียบเทียบ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับทรำบทุกๆ เดือนทั้งรำยไตรมำส และรำยปี  
  วิธีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของส ำนักฯ ประกอบด้วยหลำกหลำยช่องทำงเพื่อชี้ให้เห็นถึงกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกำรวำงแผนเพื่อก ำหนดรูปแบบและกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรให้บริกำรวิชำกำรที่เป็นเลิศ
ตำมวิสัยทัศน์และตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  ดังนี้ 
  1.ส ำนักฯ มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  มีกำรประชุมทบทวนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์ปัญหำ/
อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรเพื่อน ำเสนอ ผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ปัญหำรวมทั้งกำรรับฟังข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรเพื่อปรับปรุงงำนในปี
ถัดไป 
 

ล ำดับ คณะกรรมกำร ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ 

1 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร/พันธกิจสัมพันธ์ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร/พันธกิจสัมพันธ์ระดับคณะ/
วิทยำลยั ให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและด ำเนินงำน
บริกำรวิชำกำรของส ำนัก 
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2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย
และส ำนักฯ 

3 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย
และส ำนักฯ  

4 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย
และส ำนักฯ  

5 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนผู้รับผิดชอบเกณฑ์ EdPEx ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  

6 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริและหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้ด ำเนินไปด้วยควำมรวดเร็วและ
เรียบร้อย 

7 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกำรก ำหนดนโยบำยและกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรควำมสุข  

ประสำนงำนขอขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง ก ำหนดนโยบำย และด ำเนินกำร
กิจกรรมจัดกำรควำมสุข รวบรวมและรำยงำนข้อมูลต่อ
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และอื่นๆที่เกีย่วข้อง ตำมที่อธิกำรบดี
มอบหมำย 

8 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรประเมนิคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้ด ำเนินไปด้วยควำมรวดเร็วและ
เรียบร้อย 

9 คณะกรรมกำรประจ ำสว่นส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร  

ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้ด ำเนินไปด้วยควำมรวดเร็วและ
เรียบร้อย  

 

 2. ส ำนักฯ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส่วนส ำนักฯ โดยก ำหนดให้มีขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อน ำเสนอ
ผลกำรด ำเนินงำน สรุปปัญหำ/อุปสรรคในรอบเดือนที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งน ำเสนอโครงกำร/กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรใน
เดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป และยังมีวำระอ่ืนๆ เช่น กำรชี้แจงหรือพิจำรณำเกี่ยวกับงบประมำณ กำรพิจำรณำ
เกี่ยวกับแผนกำรปฏิบัติกำร และกำรพิจำรณำทบทวนขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรประเมินสมรรถนะ 
(Competency) ผลกำรปฏิบัติงำน (TOR) เป้ำหมำยเพื่อวัดผลควำมส ำเร็จ (OKR)  

  3. ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพฯ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนผู้รับผิดชอบเกณฑ์ EdPEx ก ำหนดให้มี
ขึ้นทุกๆ 1 เดือน เพื่อทบทวนตัวชี้วัดที่ส ำคัญ 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแลองค์กร 2) ด้ำนกำร
มุ่งเน้นลูกค้ำ และ3) ด้ำนระบบปฏิบัติกำร ซึ่งจะมีกำรเปรียบเทียบระหว่ำงแผนและผลกำรด ำเนินงำน นอกจำกนี้ 
ส ำนักยังได้ทบทวนตัวชี้วัดอ่ืนๆ ด้วย ทั้งด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร ด้ำนกำรเงินและ
กำรตลำด และด้ำนผลลัพธ์ เพื่อพิจำรณำและทบทวนกระบวนกำรให้เกิดควำมชัดเจน รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำน 
ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ปัญหำรวมทั้งกำรรับฟังข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรเพื่อปรับปรุงงำน ส่งผลถึง
กำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ส ำหรับตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินทั้งระยะสั้นและระยะยำวได้มี 
กำรก ำหนดตัวชี้วัดเก่ียวกับรำยได้ขององค์กร ดังปรำกฏข้อมูลในหมวดที่ 7 
  4.กิจกรรมผู้บริหำรมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และผ่ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนคณบดี ตรวจติดตำมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย เพื่อติดตำมแผนกำร
ปฏิบัติงำนและรับฟังปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
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  5. กิจกรรมทบทวนแผนและกำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน เป็นกำรระดมควำมคิดเห็นของบุคลำกรใน
หน่วยงำน เปิดโอกำสให้บุคลำกร เสนอควำมคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยน และร่วมกันทบทวนวิเครำะห์หำจุดเด่น จุด
ด้อย ของกำรด ำเนินในรอบปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

4.1ข  กำรวิเครำะห์ และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำร
และขีดควำมสำมำรถขององค์กร 

         ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ใช้ระบบ PDCA ในกำรด ำเนินกำรและทบทวนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร และตัวชี้วัดตำมระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย ซึ่งผลกำร
ทบทวนจะถูกน ำไปสื่อสำรผ่ำนที่ประชุม คก. ส ำนักประจ ำเดือน เพื่อใช้ประเมินผลส ำเร็จขององค์กร ควำมก้ำวหน้ำ
เทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร กำรประเมินควำมสำมำรถขององค์กรที่จะตอบสนองต่อควำม
เปลี่ยนแปลงในด้ำนควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและควำมท้ำทำยในสภำพแวดล้อมด้ำนเทคโนโลยี ข้อเสนอแนะจำก
ที่ประชุมคก ส ำนัก น ำไปบูรณำกำรเข้ำสู่แผนปฏิบัติกำรต่อไปนอกจำกนี้ สสร. 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 PDCA ในกำรด 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 ำเสนอข้อมูลในที่ประชุม เพื่อรับทรำบ หำแนวทำงใน
กำรแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ในกำรจัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน นอกจำกมีกำรน ำ 
เสนอ/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไขปรับปรุงกำรด ำเนินงำนแล้วยังมีกิจกรรมกำร
วิเครำะห์องค์กร (SWOT) หำจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำและอุปสรรคเพื่อทบทวนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของส ำนัก 
และจัดกิจกรรมให้ควำมรู้โดยวิทยำกร เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้บุคลำกรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ พัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่องและสนับสนุนให้บุคลำกรสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
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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 กำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ (Information and Knowledge Management) 
 4.2ก ข้อมูล และสำรสนเทศ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศขององค์กรเพ่ือให้
มั่นใจถึงคุณภำพและควำมพร้อมใช้งำน 

         ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศของ
องค์กร เพ่ือแบ่งหน้ำที่ให้บุคลำกรในส ำนักจัดกำรข้อมูลอย่ำงมีคุณภำพ โดยรวบรวมข้อมูลตลอดจนติดตำม
และตรวจสอบกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบันทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำน
บุคลำกรผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึง และมีเจ้ำหน้ำที่ท ำหน้ำที่ในกำร
รวบรวมและตรวจสอบ ระบบสำรสนเทศต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอตำมรอบไตรมำสเพ่ือให้เกิดควำมถูกต้อง 
แม่นย ำ น่ำเชื่อถือ ทันสมัยและปลอดภัย และเมื่อเกิดข้อผิดพลำดน ำมำวิเครำะห์ และปรับปรุงแก้ไขโดยทันที 

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 
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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 ำนักได้มีโอกำสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันอย่ำงสม่ 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 ให้กับผู้มีผลงำนที่เกี่ ยวข้องด้ำนกำรจัด 
กำรควำมรู้ 

                 โดยประกำศให้บุคลำกรภำยในส ำนักถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้เปิดชุมชนแห่งกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cop) ภำยในหน่วยงำน (ผลลัพธ์ 7.1 ก-1) 

 

 กำรรวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้ของบุคลำกร 

          ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกระบวนกำร KM ในเรื่องวิทยำกรประจ ำฐำน
เรียนรู้  เป็นกระบวนกำรที่จะช่วยให้เกิดพัฒนำกำรของควำมรู้ หรือกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะเกิดขึ้นภำยในองค์กร 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 14 กันยำยน 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 

1. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
โดยจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ข้อมูลประจ ำฐำนเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยวิทยำกรประจ ำฐำน 4 ฐำน ได้แก่ ฐำนที่ 1 ภูมิพลังแผ่นดิน ฐำนที่ 2 อุทกธำรอำหำรเพ่ือชุมชน 
ฐำนที่ 3 ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร ฐำนที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัยด ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับอำจำรย์
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นักพัฒนำและบุคลำกรภำยในส ำนักในวันที่ 24 – 25 กุมภำพันธ์ 2564  ณ ศูนย์เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรมีกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูลประจ ำฐำนเรียนรู้

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

3. 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 เพ่ือให้ได้ผลกำรด 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 
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หมวดที่ 5 บุคลำกร (Workforce) 

5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร (Workforce Environment) 

 5.1ก ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ให้
บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล 

           ผู้บริหำรส ำนัก และคกก. มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อ
ประเมินควำมต้องกำรด้ำนทักษะ ควำมถนัด คุณสมบัติที่รองรับด้ำนอัตรำก ำลัง พร้อมทั้งวำงแผนเตรียมควำมพร้อม
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนอัตรำก ำลังบุคลำกร โดยกำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรกระจำยอำยุของประชำกร ( Age 
Distribution) (ดังแผนภำพที่ 5.1-1) และคำดกำรณ์จ ำนวนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนประจ ำที่จะเกษียณอำยุในอีก 10 ปี
ข้ำงหน้ำ (ดังแผนภำพที่ 5.1-2) ภำยใน เพื่อเตรียมข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลังบุคลำกรที่ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญในต ำแหน่ง
หรือลักษณะของงำนที่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ กลยุทธ์ แผนงำน และระบบกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกข้อมูลพบว่ำ บุคลำกรสำยวิชำกำรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 30-34 ปี ในขณะที่
บุคลำกรสำยสนับสนุนอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 35-39 ปี เมื่อพิจำรณำถึงกำรเกษียณอำยุของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ประจ ำในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2570 มีบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำนวน 1 ท่ำน เกษียณอำยุ  

แผนภำพที่ 5.1-1 แนวโน้มกำรกระจำยอำยุของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนประจ ำ 

 

  

 Model อำจำรย์นักพัฒนำ ในช่วงปีงบประมำณ 2562 ผู้บริหำรได้เตรียมบุคลำกร เพื่อขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์รำชภัฏ 

          กำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์อัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถเพ่ือป้องกันกำรขำดช่วงหรือกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกรที่จะส่งผลต่อพันธกิจของส ำนักฯ  
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- กำรวำงแผนระยะสั้น และระยะยำวในกรณีท่ีบุคลำกรเกษียณอำยุ 
- ในกรณีที่บุคลำกรไม่สำมำรถปฏิบัติที่มอบหมำยได้ ผู้บริหำรมีกำรปรับลักษณะงำนให้สอดคล้องกับ

ควำมสำมำรถ 
- มีกำรยกย่องควำมส ำเร็จด้วยประกำศเกียรติคุณ หรือของขวัญ 
- กำรให้บุคลำกรรับทรำบเป้ำหมำยหรือพันธกิจของสถำบันฯ 
- เปิดโอกำสให้บุคลำกรเสนอข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
- กิจกรรมที่สร้ำงขวัญก ำลังใจ เช่น กิจกรรมวันสงกรำนต์รดน้ ำด ำหัว กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด  

เพ่ือท ำให้บุคลำกรเกิดขวัญก ำลังใจ และจงรักภักดี มีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ 5.1 – 2 กระบวนกำรประเมินขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 

หน่วยบุคลำกรภำยใน ผู้บริหำรร่วมกับหน่วยบุคลำกรภำยใน 

1.รวบรวมข้อมลูอัตรำก ำลังที่มีอยูใ่นปัจจุบัน 
2.แจ้งอัตรำที่จะเกษียณอำยุใน 5 ปีข้ำงหน้ำ 
3.แจ้งจ ำนวนอัตรำที่ยื่นใบลำออก ทุกๆ 3 เดือน 

พิจำรณำทักษะ สมรรถนะ คณุสมบัติที่ต้องกำร 

วำงแผนอัตรำก ำลังสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
ให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนินงำน 

ตำมวิสยัทัศน์และแผนยุทธศำสตรข์องสถำบันฯ 

จัดท ำโครงสร้ำงอัตรำก ำลังคน อัตรำคงอยู ่
กำรเกษียณ กำรลำออก และกำรไม่ต่อสญัญำ 

วำงแผนเตรยีมควำมพร้อมดำ้นบุคลำกรเพื่อ
ทดแทนผู้เกษียณอำยุ อัตรำวำ่งและทดแทน 

กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบคุลำกรใหม่ 

รวบรวม เก็บเอกสำรต่ำงๆ  
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 - ด ำเนินกำรจัดประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้งบประมำณของบุคลำกรภำยในส ำนักเป็น
ประจ ำทุกเดือน เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำน ปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

 นอกจำกกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรแล้วนั้น ส ำนักยังเห็นถึงควำมส ำคัญของ
สภำพแวดล้อมภำยนอกและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของบุคลำกร โดยมีกำรด ำเนินงำนในกำรดูแล
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่เกื้อหนุนต่อกำรปฏิบัติงำน และส่งเสริมนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำน Green 
University ของมหำวิทยำลัย ผ่ำนกำรจัดสรรงบประมำณในกำรปรับปรุงและดูแลสภำพแวดล้อมภำยในและ
ภำยนอกของหน่วยงำน รวมถึงกำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอุปกรณ์ในกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

 5.1ข บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกร : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เกื้อหนุนกำร
ท ำงำนของบุคลำกร 
        1.สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน เช่น   1.1 ตรวจ ATK  1.2 เจลแอลกอฮอล์แจก 1.3 กำรซ้อมหนีไฟ 
                                                 1.4 Big Cleaning Day 

(1) สภำพแวดล้อมที่ท ำงำน 
ส ำนักฯ จัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ ทีท ำงำนมีสุขภำวะ มีควำม 

ปลอดภัย โดยมีกำรแจกชุดตรวจ ATK มีเจลแอลกอฮอล์ กำรซ้อมหนีไฟ มีกำรท ำควำมสะอำดสถำนที่
ท ำงำน หรือ Big Cleaning Day 

        (2) นโยบำย และสิทธิประโยชน์ส ำหรับบุคลำกร (ใส่ประเภทของสวัสดิกำรให้ครบ) 
             2.1 กำรจัดสวัสดิกำร 
             2.2 กำรคลอดบุตร 
             2.3 กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
             2.4  สวสัดิกำรยืดหยุ่น 
 ผู้บริหำร และ คกก.ของส ำนัก มีแผนกำรด ำเนินงำนนโยบำย Happy Workplace และได้ก ำหนด
นิยำมควำมสุขของบุคลำกรไว้ดังนี้ คือ “Happy learn office” หมำยถึง ส ำนักที่มีควำมสุขพร้อมกำรเรียนรู้ 
โดยตำมมติท่ีประชุมส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 22 ตุลำคม 2562 มีผล
กำรพิจำรณำและรับรองแผนกำรด ำเนินงำนนโยบำย Happy Workplace เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนิน
กิจกรรมอย่ำงเป็นระบบ และในวันที่ 14 กันยำยน 2564 มีกำรทบทวนแผนกำรด ำเนินงำน Happy Learn 
office ให้สอดคล้องกับพันธกิจและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีแบบ
แผน ดังนี้ 
 1. Happy Brain (หำควำมรู้) กำรสร้ำงควำมรู้รอบด้ำน ผ่ำนกำรแบ่งปันมุมมองในเรื่องที่สนใจของ
บุคลำกรแต่ละบุคคล  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ผ่ำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำน KM ของส ำนัก  
ก ำหนดหัวข้อ “วิทยำกรประจ ำศูนย์เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Valaya Land)” 
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2. Happy Body (สุขภำพดี) ส่งเสริมกำรมีสุขภำพที่ดี ห่ำงไกลโรค จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรคไวรัสโคโรนำ เพ่ือให้บุคลำกรมีสุขภำพแข็งแรง ปลอดภัย ส ำนักด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ และ
สถำนที่ท ำงำนด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อเป็นประจ ำททุกสัปดำห์ ทั้งนี้ มีกำรมอบแอลกอฮอล์และหน้ำ กำกอนำมัย  
แก่บุคลำกรในส ำนัก รวมถึงด ำเนินกำรแจกชุดตรวจโรคโควิท -19 (ATK) แก่บุคลำกรกลุ่มเสี่ยง โดยใช้
งบประมำณจำกกิจกรรม Happy Money  

 3. Happy Heart (น้ ำใจงำม) กิจกรรมกำรมอบของขวัญในวันเกิดของบุคลำกร โดยกำรจัดท ำปฏิทิน
วันเกิดของบุคลำกรทุกคน เพ่ือให้บุคลำกรมีน้ ำใจเอ้ืออำทรต่อกันและกัน ซึ่งควำมสุขที่แท้จริงคือกำรเป็นผู้ให้ 
และกิจกรรม BUDDY คู่ซี้ตลอดไป เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสนิทสนมและควำมคุ้นเคยภำยในส ำนัก รวมไป
ถึงกำรดูแลซึ่งกันและกันภำยในหน่วยงำน  

4. Happy Money (รู้จักเก็บรู้จักใช้) กิจกรรมกำรเก็บเงินออมภำยในส ำนัก เป็นจ ำนวนเงินคนละ 40 
บำท/เดือน เพ่ือเสริมสร้ำงให้ให้บุคลำกรมีเงินออม รู้จักเก็บรู้จักใช้ ปลูกฝังนิสัยกำรออม ประหยัด ยึดหลักค ำ
สอนกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

           5. Happy Social (สังคมดี) เป็นกำรร่วมกันท ำควำมสะอำดภำยในส ำนักและบริเวณโดยรอบ ซึ่ง
ก ำหนดกำรท ำควำมสะอำดและดูแลควำมเรียบร้อยของสถำนที่ปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกเดือน เสริมสร้ำง
กิจกรรมจิตอำสำของมหำวิทยำลัย ส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีเหมำะ
แก่กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ 

            6. Happy Travel (ท่องเที่ยวมีสุข) จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มีกำรระบำดของโรคโควิท-19 เพ่ือ
ควำมปลอดภัยของบุคลำกรและนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขของมหำวิทยำลัย ส ำนักจึงมีกำรปรับกำรด ำเนิน
กิจกรรมจำกกำรท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในกำรด ำเนินงำน เป็นกิจกรรมกำรประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำน
สัญจร โดยจัดกิจกรรมกำรประชุมภำยนอกส ำนัก เพ่ือเปลี่ยนบรรยำกำศกำรด ำเนินงำนที่มีควำมแตกต่ำงจำก
เดิม ให้บุคลำกรมีควำมผ่อนคลำยจำกกำรท ำงำนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีคุณภำพท่ีดียิ่งขึ้น  

จำกกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ว่ำด้วย องค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) 

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement) 
 5.2ก กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร : องค์กรมีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรอย่ำงไร 

 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ก ำหนดให้มีแนวทำงกำรประเมินควำมผูกพัน ด ำเนินกำร
ผ่ำนกำรใช้ “แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และควำมผูกพันของ
บุคลำกร” ในกำรประเมินปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
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          - กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน คกก. ก ำหนดนโยบำยและด ำเนินกำรจัดกำรควำมสุข ได้
ก ำหนดประเด็นดังนี้ 1) กำรน ำองค์กรของผู้บริหำร 2) เพ่ือนร่วมงำน 3) กำรปฏิบัติงำนของผู้บังคับบัญชำ 4) 
กำรพัฒนำและเติบโตในสำยอำชีพ 5) ลักษณะงำน 6) กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 7) สภำพแวดล้อมในกำร
ปฏิบัติงำน 8) กำรรับรำงวัลและกำรยอมรับ โดยมีผลกำรประเมินในปีงบประมำณ 2565 ภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.62 พบว่ำ ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ในกำรประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยมีผลลัพธ์จำกกำรประเมินควำม
ผูกพัน ดังตำรำงที่ 5.2.-1 

ตำรำงท่ี 5.2 -1 ผลลัพธ์จำกกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้ฯ 

ล ำดับ ด้ำนกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ (%) ระดับเกณฑ์ 
1 ด้ำนกำรน ำองค์กร 62.79 ดี 
2 ด้ำนเพื่อนร่วมงำน 65.41 ดี 
3 ด้ำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บังคับบัญชำ 72.50 ดี 
4 ด้ำนกำรพัฒนำและกำรเติบโตในอำชีพ 66.50 ดี 
5 ด้ำนลักษณะงำน 59.32 พอใช้ 
6 ด้ำนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 62.79 ดี 
7 ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรปฏฺบัติงำน 65.41 ดี 
8 ด้ำนกำรได้รับรำงวัล 72.50 ดี 
9 ด้ำนกำรพัฒนำและกำรเติบโตในอำชีพ 72.50 ดี 
10 ด้ำนลักษณะงำน 59.32 พอใช้ 

 ส ำนักฯ พบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร คือ ควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
กำรอุทิตตนเพื่องำน ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ส่วนสำยสนับสนุน คือ กำรมีสัมพันธภำพที่ดีต่อกันระหว่ำงผู้บริหำร
และเพื่อนร่วมงำน ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน และโอกำสในกำรศึกษำต่อเพื่อหำควำมรู้เพิ่มเติม ซึ่ งผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันจะถูกน ำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักฯ เพื่อน ำผลประเมินไปใช้ในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีด้ำนกำรสร้ำงควำมผูกพัน 

 

5.2ข วัฒนธรรมองค์กร : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนนุกำรท ำงำนที่ให้ผลกำร
ด ำเนินกำรทีด่ี และบุคลำกรมีควำมผูกพัน 

 ผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร มีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กรของมหำวิทยำลัย คือ “พัฒนำนวัตกรรม มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศ ร่วมพัฒนำท้องถิ่น” ภำยใต้ค่ำนิยม
ของส ำนักฯ “LEARN” โดยมีกำรด ำเนินกำรร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงำนภำยนอก ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อควำมยั่งยืน นอกจำกนี้ บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรมที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้นเพื่อ
รับทรำบและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เช่น กำรให้ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงควำมผูกพันองค์กรแก่บุคลำกรใหม่ ผ่ำน
กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ของมหำวิทยำลัย กำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและหลัก



  | หน้ำ| 18 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรจัดกิจกรรม Happy Workplace อีกทั้งมุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และ
องค์กรแห่งควำมสุข ให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ดังตำรำงที่ 5.2-2 

ตำรำงท่ี 5.2-2 กิจกรรมถ่ำยทอดวัฒนธรรมองค์กรของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

รูปแบบกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม 
1. เป็นทำงกำร 1) กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร 

2) กิจกรรมประชุมรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ และสรุปผล 
กำรด ำเนินงำนทุกไตรมำส 3 เดือน ไตรมำส 6 เดือน และ ไตรมำส 12 
เดือน 
3) กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ ประจ ำปี 2564 

2. ไม่เป็นทำงกำร 1) กำรสื่อสำรผ่ำน Group line/Facebook 
2) กิจกรรมสอนงำน/ระบบพ่ีเลี้ยงสอนงำน 

 

              นอกจำกนี้ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ผลักดันให้บุคลำกรทุกคนเข้ำมีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรือโครงกำรต่ำงๆ ที่ก ำหนดในแผนพัฒนำบุคลำกร แผนกลยุทธ์ และแผนกำรจัดกำรควำมรู้ และเปิดโอกำสให้
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่ำว ส่งผลให้บุคลำกรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำ เนินงำน พร้อมกับมีควำมรัก
สำมัคคีในกำรด ำเนินงำนของส ำนัก 

5.2ค กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำ : องค์กรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนกำรรักษำบุคลำกรไว้และกำรท ำงำนที่มีผลกำรด ำเนินกำรที่ดี 

       ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  ได้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จไว้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกร คือ ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมแผนพัฒนำบุคลำกรต่อจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ทั้งนี้ 
จะด ำเนินงำนของปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2567 พัฒนำด้ำนกิจกรรมและกำรพัฒนำในแผนประกอบด้วยด้ำนต่ำงๆ 
ดังนี้    1 .ด้ำนกรอบอัตรำก ำลังสำยสนับสนุนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรและอัตรำก ำลังที่พึงมี  

            2 .ด้ ำนกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะเพื่ อน ำมำใช้ ในกำรปฏิบัติ ง ำนที่ เกี่ ยวข้องของบุคลำกร  
สำยสนับสนุน   
             3. ด้ำนกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดส่งเสริม 
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หมวดที่ 6 กำรปฏิบัติกำร (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 แต่งตั้ง กก.ผู้รับผิดชอบในกำรออกแบบระบบงำนหลักและงำนสนับสนุนซึ่งบูรณำกำรกับกำรรับฟัง
เสียงของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน กลุ่มบุคลำกร งบประมำณ อำคำร วัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยี 
เพื่อก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรคุณภำพของงำน รวมทั้งตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร โดย
กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญของส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญขององค์กรโดยผ่ำนกำรมีส่วน
ร่วมพิจำรณำผลิตภัณฑ์หลักขององค์กรจำก ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรของส ำนัก คณำจำรย์ หัวหน้ำฝ่ำยงำน 
บุคลำกรของส ำนัก กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันพิจำรณำข้อก ำหนดที่ส ำคัญ
ของผลิตภัณฑ์จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยและของส ำนักฯ ผ่ำนกระบวนกำร
กำรประชุมของคณะกรรมกำร กำรถ่ำยทอด กำรน ำเสนอต่อบุคลำกร กำรเผยแพร่ กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
และกำรทบทวนทวนแผนกำรด ำเนินงำน และเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ส ำคัญของส ำนักฯ จึงน ำไปสู่กำรพิจำรณำข้อก ำหนด
ของผลิตภัณฑ์ และข้อก ำหนดของกระบวนกำร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์  เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ของส ำนักฯ และมีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบในแต่ละกระบวนกำรท ำงำนจำกผู้บริหำรไปยังผู้รับผิดชอบซึ่งน ำไปสู่
กำรก ำหนดเป็นควำมรับผิดชอบรำยบุคคลตำมกรอบกำรประเมินภำระงำนประจ ำปี(OKR) แก่บุคลำกรเพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ตำมสมรรถนะและควำมช ำนำญของบุคลำกร ซึ่งสำมำรถจ ำแนกผลิตภัณฑ์และ

กระบวนกำรที่ส ำคัญ ดังตำรำงแสดงท่ี 6.1ก(1)-1  ดังนี้ 

 

แผนภำพที่ 6.1ก-ข กระบวนกำรหลักในกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรแก่ท้องถิ่นของมหำวิทยำลัย 
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      ส ำนักฯ ได้น ำ VRU R&D and Community Development Model และ VRU Engagement Roadmap ของ
มหำวิทยำลัย ในปี 2562-2563 มำเป็นกรอบแนวทำงพิจำรณำในกำรด ำเนินกำรออกแบบระบบงำนหลักและงำน
สนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ในกระบวนกำร
หลักกำรงำนบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่นและสังคม (พันธกิจ ส่งเสริม สนับสนุน งำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำย
ประชำรัฐ พัฒนำชุมชนท้องถิ่น) นอกจำกนี้ยังน ำโมเดล หรือกรอบแนวคิดอื่นที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนของส ำนัก 
เป็นต้น และจำกกำรประชุมและกำรระดมควำมคิดจึงได้กระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ของส ำนัก ดังนี้ 

 

กระบวนกำรพันธกิจสัมพันธ์
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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

 

กระบวนกำรหลักในกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรแก่ท้องถิ่นของส ำนัก        

      ส ำนักฯ โดยคณะกรรมกำรส ำนักฯ มีกำรจัดท ำข้อก ำหนดและตัวชี้วัดที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนโดยกำร
ร่วมกันโดยกำรประชุม หำรือ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อก ำหนดกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรใน
กำรด ำเนินงำน โดยได้น้อมน ำแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมแนวพระรำชด ำริในหลวงรัชกำลที่ 9 เข้ำใจ เข้ำถึง 

พัฒนำ และน้อมน ำพระรำโชบำยกำรพัฒนำท้องถิ่นในหลวงรัชกำลที่ 10 มำเป็นแนวควำมคิดในกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรด้วย และค ำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประกำร ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์
ของมหำวิทยำลัยและของหน่วยงำน ที่น้อมน ำพระรำโชบำยสู่กำรปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลิตงำนบริกำรวิชำกำรมี
คุณภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมชุมชนท้องถิ่น 2) ค ำนึงถึงแผนกลยุทธ์ และ 3)  กำรพัฒนำงำน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอดเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้กลยุทธ์ในกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติจำกทั้งภำยในและภำยนอกเพ่ือร่วมกันศึกษำ
แก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน เพ่ือให้กำร
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ขับเคลื่อนระบบงำนให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนี้คณะกรรมกำรส ำนักฯยังพิจำรณำน ำข้อมูล
ด้ำนองค์ควำมรู้เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ งบประมำณ ข้อบังคับ กฎระเบียบ รวมทั้งค่ำนิยมองค์กร และ
วัฒนธรรมองค์กรเป็นส ำคัญ โดยใช้เกณฑ์ 5 ป ช่วยเสริมแนวคิดออกแบบมำเป็นกระบวนกำรหลักเพ่ือน ำไปสู่
กำรปฏิบัติดังแผนภำพ 
 1) เป้ำประสงค์ มีกระบวนกำรที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และพันธกิจขององค์กร 
  2) ประสิทธิภำพ มีกระบวนกำรที่ท ำให้เกิดประสิทธิภำพกำรท ำงำนที่ดีขึ้น 
  3) ประทับใจ มีกระบวนกำรที่ส่งมอบควำมประทับใจและคุณค่ำให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
  4) ประหยัดเรียบง่ำยได้ประโยชน์สูงสุด เป็นกระบวนกำรที่ประหยัด คุ้มค่ำ ลดค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน ได้ประโยชน์สูงสุดและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
 5) ประชำสัมพันธ์ เป็นกระบวนกำรถ่ำยถอดควำมรู้ หรือข้อมูลข่ำวสำร หรือผลกำรด ำเนินเพ่ือสร้ำง
กำรรับรู้ให้แก่สำธำรณชนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภำพแนวคิดในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ของส ำนัก 

 

 

 

แนวคิดในกำรออกแบบ (Design Concepts) ส ำนักฯ ได้ค ำนึงถึงกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรมำกขึ้นเพื่อรองรับสถำณกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงจำกภำยนอกที่คำดเดำไม่ได้ เช่น ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-
saraban (http://esaraban.vru.ac.th/archive/login.jsp) ระบบฐำนข้อมูล ITA นโยบำยกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนระบบ
ออนไลน์ (http://learn.vru.ac.th/engagement/ita.php)  ระบบกำรประชุมออนไลน์ กำรจัดประชุมวิชำกำรออนไลน์ เป็น
ต้น และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเครือข่ำยอุปำทำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกับเหตุกำรณ์กำร
ต่ำงๆในอนำคตเพื่อให้องค์กำรสำมำรถด ำเนินงำนต่อไปได้ 

  

http://learn.vru.ac.th/engagement/ita.php
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ตำรำงท่ี 6.1ก(1)-1  กระบวนกำรที่ส ำคัญในกำรออกแบบหลักสูตร กำรให้บริกำรแก่ท้องถิ่น 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 ำบลในพื้นที่ 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 ำนวนโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรสู่ท้องถิ่น 
2. จ ำนวนเงินรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรสู่

ท้องถ่ิน 
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.  กำรจดักำรควำมรู้และเผยแพร่ผลงำนบริกำร
วิชำกำรสู่สำธำรณะ 
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ตำรำงท่ี 6.1ก(1)-1  กระบวนกำรที่ส ำคัญในกำรออกแบบหลักสูตร กำรให้บริกำรแก่ท้องถิ่น และกำรวิจัย 

พันธกิจ คู่ควำมร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ส่งมอบหลัก ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ กระบวนกำรที่ส ำคัญ ผลผลิตหลัก ผู้รับบริกำรที่ส ำคัญ 

2.  กระบวนกำรหลักกำรงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยคุลบำท   (พันธกจิด้ำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) 

งำน
ส่งเสริม
กำร
เรียนรู้
ตำมรอย
พระ
ยุคล
บำท    

คู่ควำมร่วมมือ :  

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับมอบหมำย 

• คุณภำพกำรให้บริกำร
งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตำมรอยพระยุคลบำท    

• ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
รอยพระยุคลบำทตรง
ตำมควำมต้องกำร 

1. กำรประสำนงำนติดต่อผู้รับบริกำร   

2. กำรวินิจฉัยชุมชนและส ำรวจควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

3. กำรออกแบบ/จัดบริกำรตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชนหรือหรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับมอบหมำย 

4. กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำร
ฝึกอบรม 

5.  กำรก ำกับตดิตำมกิจกรรมด ำเนินงำน 

6.  กำรประเมินควำมพึงพอใจ และปรับปรุงกำร
ให้บริกำร  

7.  กำรรำยงำนผลสรุปของโครงกำร 

1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/หลักสตูร/กำร
ฝึกอบรมงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอย 
พระยุคลบำท    

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.  กำรจดักำรควำมรู้และเผยแพร่ผลงำนงำนส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทสู่สำธำรณะ 
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 (2) แนวคิดกำรออกแบบ 
หลักสูตร 

         - 
กำรวิจัย 

 - 
กำรบริกำรวิชำกำรสู่ท้องถิ่น 

 ส ำนักฯ เป็นหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยที่มีภำรกิจหลักคือ งำนบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่นและสังคม  งำนสืบสำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยกำรน ำองค์
ควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชนชนและสังคม ส ำนักฯ ออกแบบกระบวนกำร
ด ำเนินงำนโดยมีกำรจัดท ำข้อก ำหนดและตัวช้ีวัดที่ส ำคัญของกำรด ำเนินงำนแล้วรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรนั้นๆตำมผลิตภัณฑ์ จำกนั้นน ำข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์มำออกแบบกระบวนกำรโดยพิจำรณำรอบระยะเวลำ 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กำรท ำ Focus Group ในแต่ละส่วนงำน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนแต่ละ
ส่วนงำนมีควำมเข้ำใจกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน และเพื่อสื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องน ำ
กระบวนกำรที่ได้ลงสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมก ำหนดให้มีกระบวนกำรสนับสนุน    
6 ด้ำน ดังนี้  1) กำรรับมอบนโยบำยในกำรด ำเนินงำนและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 2) กำรส ำรวจปัญหำและควำม
ต้องกำรของชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งประชำชน ชุมชน หน่วยงำนรัฐ/เอกชน 3) ท ำแผนปฏิบัติกำร/จัดสรร
งบประมำณจำกมหำวิทยำลัย 3) กำรด ำเนินกำรตำมแผน 4) กำรประเมินผล 5) มีกำรถอดบทเรียน เรื่องเหล่ำ  6.กำรจัดกำร
ควำมรู้และเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ 
 
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 ได้มีกำรทบทวนกำรให้บริกำร และติดตำมปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน และวัดผลสัมฤทธ์ิของผลติภัณฑแ์ละ
บริกำรของส ำนัก เพื่อให้มั่นใจในกำรด ำเนินกำรงำน ดังตำรำงที่ 6.1ข(1)-1 โดยส ำนักฯ ด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบ            
เช่น หลักเกณฑ์/ระเบียบทำงรำชกำร หรือประกำศ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติรำชกำร       
ในกำรควบคุมดูแลให้มั่นใจว่ำ กำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรต่ำง ๆ เป็นไปตำมข้อก ำหนด นอกจำกน้ี ส ำนักฯ ยังมีตัวช้ีวัดที่ใช้
วัดประสิทธิผลของกระบวนกำร  โดยส ำนักฯ น ำกระบวนกำรที่มหำวิทยำลัยที่ได้ออกแบบไว้สู่กำรปฏิบัติงำนเพื่อบรรลุตำม
ข้อก ำหนดและตัวช้ีวัดของกระบวนกำร กำรระบุควำมเสี่ยงของแต่ละกระบวนกำรหลัก ขั้นตอนและแนวทำงในกำรแก้ไขอย่ำง
เป็นระบบโดยมีผู้บริหำรส ำนักถ่ำยทอดและส่งมอบนโยบำยและข้อก ำหนดที่ส ำคัญผำ่นช่องทำงกำรประชุมส ำนักทุกเดือนละ 1 
ครั้ง และผ่ำนกลุ่มไลน์ (line) ของส ำนัก และมีกำรมอบหมำยรองผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ควบคุมก ำกับกำรจัดกำรระบบงำนหลัก  ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละระบบงำนและกระบวนกำร และจะทบทวนตัววัดกระบวนกำรใน
รำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี และน ำปัญหำและข้อเสนอแนะที่ได้มำเรียนรู้ ทบทวนและน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรให้
สำมำรถตอบสนองต่อผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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  ส ำนักฯ ได้ใช้กรอบแนวคิด PDCA ในกำรออกแบบระบบงำนหลักและงำนสนับสนุนซึ่งบูรณำกำรกับกำรรับฟังเสียง
ของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน กลุ่มบุคลำกร งบประมำณ อำคำร วัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยี เพื่อก ำหนด
กระบวนกำรจัดกำรคุณภำพของงำน รวมทั้งตัวช้ีวัดที่ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก 
 
กรอบแนวคิด PDCA ของส ำนกั 

แนวคิด กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
Plan กำรวำงแผนจำกวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดขึ้น ส ำรวจควำมต้องกำร

ของลูกค้ำในกำรรับบริกำร 
สสร.และผู้เกี่ยวข้อง 

Do ส ำนักมีกำรประชุมถ่ำยทอดกรอบแนวควำมคิดกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนใน
แผนงำนที่เขียนไว้อยำ่งต่อเนื่องอย่ำงเปน็ระบบ 

สสร.และผู้เกี่ยวข้อง 

Check ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนของแผนงำนว่ำมีปัญหำอะไรเกิดขึ้น
จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนงำนในขั้นตอนใดบ้ำง จัดระบบกำร
ประเมินผลลัพธ์และวิเครำะห์ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของลูกค้ำผู้ใช้บริกำร 
น ำผลกำรปฏบิัติ ปัญหำข้อเสนอแนะเขำ้สู่ที่ประชุม สรุปบทเรียนที่ได้จำกกำร
ด ำเนินงำนและแลกเปลี่ยนรว่มกัน 

สสร.และผู้เกี่ยวข้อง 

Action กำรปรับแก้สว่นที่มีปัญหำ หรือถ้ำไม่มีปญัหำใดๆก็ยอมรับแนวทำงปฏิบัติตำม
แผนงำนที่ได้รับผลส ำเร็จ เพื่อน ำไปใช้ในกำรท ำงำนคร้ังต่อไป จัดประชุม
รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนำแก้ไข บูรณำกำรงำนในระบบงำนหลักและงำน
สนับสนุน 

สสร.และผู้เกี่ยวข้อง 

กำรจัดกำรคุณภำพกำรออกแบบกำรบริกำรของส ำนัก 
ข้อก ำหนดที่ส ำคญั (Requirement) กรอบแนวคิด กระบวนกำรหลัก 

1 .ระเบียบ/ประกำศมหำวิทยำลัย เกีย่วกำร
ให้บริกำรวิชำกร 

2.ระเบียบ/ประกำศ ของหน่วยงำน  
ที่มำรับบริกำรวิชำกร 

3.ระบบคุณภำพกำรใหบ้ริกำร  

Plan  
 
 
 
 
 

1.กำรออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม/บริกำรวิชำกำร 
2.กำรออกแบบรำยละเอียดงำนให้ตรงกบักลุ่มเป้ำหมำย 
3.กำรให้บริกำร 
4.กำรจัดกำรเครื่องมือ 
5.กำรรำยงำนผล 
6.กำรประเมินควำมพึงพอใจ 

Do  ให้บริกำรลูกค้ำตำมก ำหนด พร้อมประเมินควำมพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจ 

Check  สรุปผลงำนกำรจัดบริกำรวิชำกำร 

Action 1.ประชุมคณะกรรมกำรโครงกำร.   
2.พิจำรณำปรับปรุงบริกำรตำมกำรประเมินของลูกค้ำ  

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/ 
ประสิทธิผลของ
ระบบ 
กำรท ำงำนของ
ส ำนัก 
- กำรรักษำ
ภำพลักษณ์/ 

- กำรใช้ประโยชนจ์ำก 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบ 
ฐำนข้อมูล และอินเตอร์เน็ต 
- ควำมคล่องตัวในกำร 
บริหำรงำน 
- ประสิทธภิำพและ
ประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินกำร 
- คุณค่ำต่อผู้ใช้บริกำร/ 
ผู้มีส่วนได ้

- กำรปรับปรุงเกณฑ์และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของ
ระบบเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนของผู้บริหำรและ
บุคลำกร 
- กำรพัฒนำระบบเพือ่บริหำรจัดกำร 
งบประมำณ 
- กำรปรับปรุง บำรุงรักษำ และซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ 
-กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
สำรสนเทศ 
- กำรประชำสัมพันธ ์
โดยใช้ส่ือประชำสัมพันธ ์
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ผลประโยชน์ของ
ส ำนัก 

ส่วนเสีย/บุคลำกร/สถำบัน - กำรปรับปรุงเนื้อหำและเทคนิควิธกีำรเผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำน
สื่อสิ่งพิมพ์ รูปภำพ และวีดิทัศน์ให้เหมำะสมกับองค์กรซ่ึง
เป็นสถำบันกำรศึกษำทันสมัย เป็นปัจจบุัน และง่ำยต่อกำร
เข้ำถึง 
(เพิ่มช่องทำงทำงอินเตอร์เน็ตและเครือข่ำยสังคมออนไลน์) 
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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 

กำรบริกำรวชิำกำรแก่ท้องถิ่น 

1. กระบวนกำรหลัก 
1.1 ระบบกำรบริหำรจัดกำร กำร
ให้บริกำรแก่ท้องถ่ิน 

1.  กำรประสำนงำนติดต่อผู้รับบริกำร 1.จ ำนวนโครงกำร ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
เป้ำหมำยมำกกว่ำ 4.51 

 
2.  กำรวินิจฉัยชุมชนและส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  

3.  กำรออกแบบ/จัดบริกำรตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  

4.  กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม 2.ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย 

 

 

 

 

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

2. กระบวนกำรสนับสนุน 

2.1 ระบบสนับสนุน 1.  แนวทำง/แผนงำนกำรจัดท ำ/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม  จ ำนวนเงินทุนสนับสนุน ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่
ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

2.  มีระบบติดตำมโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม    

3.  มีทุนสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม    

 

กระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคัญ ข้อก ำหนดส ำคัญ ตัวช้ีวัดกระบวนกำร  
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กระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคัญ ข้อก ำหนดส ำคัญ ตัวช้ีวัดกระบวนกำร ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

กำรส่งเสริมกำรเรียนรูต้ำมรอยพระยุคลบำท 

2. กระบวนกำรหลัก 
1.1 ระบบกำรบริหำรจัดกำร กำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคล
บำท 

1.  กำรประสำนงำนติดต่อผู้รับบริกำร จ ำนวนโครงกำร ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
เป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80  

 
2.  กำรวินิจฉัยผู้รับบริกำรและส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย   

3.  กำรออกแบบ/จัดบริกำรตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  

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 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่
ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

2.  มีระบบติดตำมโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม    

3.  มีทุนสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร/กำรฝึกอบรม    

 

 



ค. กำรจัดกำรนวัตกรรม 
(1) คณะ/หน่วยงำนมีกำรจัดกำรนวัตกรรมอย่ำงไร 

 ส ำนักฯ มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรของส ำนักในในกำรจัดกำรนวัตกรรม โดยส ำนักได้ก ำหนดแนวทำงในกำร
จัดกำรนวัตกรรม ดังนี้ 1) กำรวิเครำะห์และทบทวนแนวทำงกำรด ำเนินงำนและนวัตกรรม  2) สร้ำงบรรยำกำศและกลไก
ส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกำรคิดค้นและสร้ำงสรรค์งำนและนวัตกรรม 3) คัดเลือก กลั่นกรอง ผลงำน/โครงกำรและ
นวัตกรรม รวมถึงไอเดียแนวคิด/ข้อเสนอกำรปรับปรุงงำน 4) กรณีพิจำรณำแล้วไม่ผ่ำนให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำปรับปรุง
โครงกำร 5) สนับสนุนงบประมำณ/อนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร 6) พัฒนำต้นแบบและทดลองน ำไปใช้งำน 7) ติดตำมผลกำร
ทดลองกำรน ำไปใช้ 8) ผลักดันและขยำยผลกำรน ำนวัตกรรมไปใช้งำนจริง 9) รวบรวม/จัดเก็บผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 10) 
สนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงำนและนวัตกรรมทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 11) ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำงำนและนวัตกรรม 
 
6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร 
ก. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร  
 (1) คณะ/หน่วยงำนควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติกำรอย่ำงไร 
  
ระบบกำรจัดกำรทรัพยำกร  ส ำนักฯ มีกำรควบคุมก ำกับกำรใช้จ่ำยเงินโดยผ่ำนกลั่นกรองแผนค ำขอตั้งงบประมำณ 
และแผนกำรใช้งบประมำณ เพื่อใช้งบประมำณอย่ำงมีคุ้มค่ำ  โดยกำรมอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรวำงแผนก ำกับกำร
ใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  สนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันภำยในส ำนักงำน นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ได้
ให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์พลังงำน โดยประกำศมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส ำนักฯ อำทิ  จัดส่งเอกสำรภำยใน
ผ่ำนระบบ e-mail  กำรประชุมด้วย Google Meeting ,Zoom เป็นต้น ท ำให้ลดต้นทุนในกำรใช้กระดำษ  นอกจำกนี้ 
มีนโยบำยลดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำ ด้วยกำรเปิดเครื่องปรับอำกำศสถำนที่ท ำงำนเวลำอุณหภูมิ 26 องศำทุกวันท ำกำร พร้อม
กับมีกำรจัดแยกขยะทุกประเภท ดังตำรำงที่ 6.2ก-1   
 ส ำนักฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกระบวนกำรหลักทุกพันธกิจ และติดตำมตัวชี้วัดควำมเสี่ยง  
ทุกไตรมำส อีกทั้งมีระบบตรวจสอบภำยใน โดยตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำนในส่วนสนับสนุน  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ตำรำงท่ี 6.2ก-1  กระบวนกำรควบคุมต้นทุนด้ำนพลังงำนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร   

พลังงำน วัตถุประสงค ์ วิธีกำร/กิจกรรม เครื่องมือควบคุม 
ควำมถี่ในกำร

ควบคุม 
วิธีกำรรำยงำน ผู้รับผิดชอบ 

ไฟฟ้ำ ลดกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำ 

ก ำหนดนโยบำยกำรปิด-เปิดแอร ์ 

ติดป้ำยประชำสัมพันธ์ลดใช้ไฟฟ้ำ 

แบบบันทึกค่ำมิเตอร์
ไฟฟ้ำ 

ทุกเดือน รำยงำนผลค่ำไฟฟ้ำ 
มรว. 

น้ ำประปำ ลดกำรใช้น้ ำ รณรงค์กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด ใช้มำตรวัดน้ ำเพื่อ
รวบข้อมูลกำรใช้น้ ำ  

ทุกเดือน  รำยงำนผลค่ำน้ ำ 
มรว.  

กระดำษ ลดกำรใช้
กระดำษ 

ลดกำรใช้กระดำษในหอ้งประชุม 

ใช้กระดำษ reuse 

ระบบสำรบรรณและ
รับส่งจดหมำย
ออนไลน์ จ ำนวน/เวลำ
เบิกกระดำษ 

ทุกเดือน กำรเบิกจ่ำยกระดำษ
ประจ ำเดอืนจำกงำน
พัสด ุ

หนง.
สนง.สสร. 

ขยะ จัดแยกขยะ จัดกิจกรรมกำรคัดแยกขยะตำม
ประเภทของขยะ/มีถังขยะแยก
ตำมประเภท 

แบบบันทึกประเภท/
ปริมำณขยะในแต่ละ
วัน 

ทุกสัปดำห ์ บัญชีรำยรับธนำคำร
ขยะ/ผลกำรรำยงำน
ขยะแต่ละประเภท 

หนง.
สนง.สสร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1 

ข. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 
(1) คณะ/หน่วยงำนมีกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงไร 

ส ำนักฯ มีกระบวนและกลไกสนับสนุนพันธกิจหลัก(ตำรำงที่ 6.2ข-1) ในกำรจัดหำวัตถุดิบจำกผู้ค้ำส่งและ
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 / 
วิธีพิเศษ 

 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 ุ
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ค.กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน 
(1) ควำมปลอดภัย : คณะ/หน่วยงำนดูแลให้มีสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติกำรที่ปลอดภัยได้อย่ำงไร 

ส ำนักฯจดัตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ ช่วยเหลือในภำวะฉุกเฉิน มจีุดป้องกันตำมมำตรกำรของมหำวิทยำลัย ส ำนกัฯ มีกำร
เตรียมควำมพร้อมควำมปลอดภยัของอำคำรและสถำนท่ีท ำงำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และมีควำมปลอดภัยด้ำนอำชีวอนำมัย
และสิ่งแวดล้อมตำมมำตรกำรของมหำวิทยำลยั และมีเจ้ำหนำ้รักษำควำมปลอดภัยที่ปฏิบตัิหน้ำที่ดูแลควำมเรยีบร้อยในวัน
รำชกำรและวันหยุดรำชกำรตำมมำตรกำรของมหำวิทยำลัย 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 

3.ระบบคัดกรองโรคระบำด Covid 
-19 

1.มำตรกำรกำรป้องกันกำรระบำดของโรค 
2. ควำมปลอดภัยของบุคลำกรที่จะเข้ำ
ปฏิบัติงำน 
 

1.จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย 
2.มีกำรตรวจคัดกรอง ATK ทุกวันจันทร์
ของสัปดำห์ก่อนกำรปฏิบัติงำน 
3.กำรท ำควำมสะอำดห้องส ำนักงำน 5 ส  

ระดับควำมปลอดภัยในกำร
ปฏิบัติงำน 

เตรียมควำมพรอ้มภำวะฉกุเฉนิ    
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 

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

1.จ ำนวนอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่
ตรวจสอบ   1.ระดับควำมพร้อมใช้งำนของ

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
2.ระดับควำมพึงพอใจในกำรเตรียม

ควำมพร้อมของบุคลำกร 

2.มำตรำกำรป้องกันกำรเกิดอัคคีภัยใน
สถำนศึกษำ 

2. ทำงหนีไฟโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวำง 
ปลอดภัย 

3.อุปกรณ์เครื่องช่วยในกำรหนีไฟ 3. มีจุดรวมพลบริเวณด้ำนหน้ำลำน
ศิลปะวัฒนธรรม   

 
 
ค.  กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน 

 (1) ควำมปลอดภัย: คณะ/หน่วยงำนดูแลให้มีสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติกำรที่ปลอดภัยได้อย่ำงไร 
  

          ส ำนักฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมควำมปลอดภัยของอำคำรและสถำนที่ท ำงำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
และมีควำมปลอดภัยด้ำนอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน เพ่ือวิเครำะห์หำควำมเสี่ยงและควำมล้มเหลวของกำรด ำเนินงำนในทุกด้ำน โดยเฉพำะด้ำน
ควำมปลอดภัยซึ่งก ำหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน โดยมอบให้แต่ละฝ่ำย
เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรและรำยงำนผลในที่ประชุมทุกเดือน    เพ่ือเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินและ 
5 ส ของหน่วยงำนที่ต้องร่วมด ำเนินกำรโดยมอบหมำยให้ผู้ดูแลควบคุมและตรวจสอบ และติดตั้งจุดตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำย เจลท ำควำมสะอำดและอุปกรณ์พ้ืนฐำนในกำรป้องกันกำรแพร่เชื้อ Covid-19 ส่วนกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือให้สถำนที่ท ำงำนปลอดภัย และด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก ำหนด
มำตรกำรควำมปลอดภัยด้วยรหัสผ่ำน (Login & Password) เพ่ือก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบ
สำรสนเทศให้แก่ผู้ใช้งำนอย่ำงเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ    
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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  
กรณีไม่สำมำรถใช้ 
อำคำร/สถำนที่ 

2.ด้ำนวัสดุ/อุปกรณ์  
ส ำคัญ 
กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ 
อุปกรณ์ที่ส ำคัญ 

3.ผลกระทบด้ำน  
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กรณีไม่สำมำรถ 
ระบบงำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 

4.ผลกระทบด้ำน  
บุคลำกร  
กรณีบุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได้ 

5.ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ  
ผู้ให้บริกำร 
กรณีไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ 
ตำมก ำหนด 

1.จ ำแนกของกำรตอบส นองต่อ
ภำวะฉุกเฉินเป็น 3  
ระดับที ่ 1 สื่อสำรถึงบุคลำกรใน
อำคำรถึงระดับสถำนกำรณ์แต่ยังไม่
ยุติกำรท ำงำน และกำรอพยพ 
ระดับที ่2 สื่อสำรถึงบุคลำกรใน
อำคำรถึงระดับสถำนกำรณ์และให้
บคุลำกรเตรียมพร้อมต่อกำรยุติกำร
ท ำงำน และ 
อพยพ และรอยืนยันค ำสั่งจำก
อธิกำรบดี 
ระดับที ่3 อธกิำรบดีสั่งยุติกำร
ท ำงำนและกำรอพยพ 

2.จัดท ำแผนปฏิบตัิกำร   
เพื่อแก้ไขปัญหำผลกระทบตำ่งๆ 
ร่วมกับคณะกรรมกำร  

3 .ด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิัติกำร  
3.1 สถำนที่รองรับ   

-หน่วยงำนในเครือข่ำย 
3.2 วัสดุอุปกรณ์   

-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  

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของส ำนัก 
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(2) กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน: คณะ/หน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อให้ม่ันใจว่ำ มีกำร
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉิน 
 วิเครำะห์และเตรียมควำมพร้อมต่อภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน จัดท ำแผนป้องกันภำวะอัคคีภัยและมี
กำรซ้อมหนีไฟ น้ ำท่วม แผ่นดินไหว 

1) ระบบกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน กำรป้องกัน กำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติกำร กำร
แก้ไขสู่สภำพเดิมส ำนักฯ โดยคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินและ 5 ส ประชุมร่วมกันเพ่ือ
วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงต่อภำวะฉุกเฉินที่อำจเกิดข้ึนในหน่วยงำน จ ำนวน 3 ด้ำน 1) ด้ำนภัยพิบัติตำม
ธรรมชำติ 2) ด้ำนกำรจัด กิจกรรม/โครงกำร และ  3) ด้ำนระบบข้อมูล/สำรสนเทศ จำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว  
จึงน ำมำจัดท ำเป็นแผนป้องกันและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน แต่ละด้ำนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละฝ่ำยงำนและ
แจ้งให้บุคลำกรทุกคนทรำบผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และมีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
ส ำนักฯ และเพ่ือให้มั่นใจว่ำแผนป้องกันและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉินมีควำมพร้อมเม่ือเกิด
เหตุกำรณ์จริง 
ส ำนักฯ จึงด ำเนินกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินดังนี้  

  1. ทบทวนแผนป้องกันและวิธีปฏิบัติงำนเมื่อเกิดภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน ในปีงบประมำณ 2565 
โดย คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินและ 5 ส เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมและปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงเต็มที่เมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน จึงมีกำรปรับแผนภำวะฉุกเฉินโดยเปลี่ยนและเพ่ิมเติมผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ำย
งำน  
  2. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
  3. จัดท ำบัญชีรำยชื่อพร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนที่ต้องกำรติดต่อเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน  
  4. ส่งบุคลำกรเข้ำรับอบรมร่วมกับมหำวิทยำลัย เรื่องกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีตัวแทน 
บุคลำกรทุกฝ่ำยงำน และน ำควำมรู้ที่ได้มำถ่ำยทอดต่อยังบุคลำกรของหน่วยงำน นอกจำกนี้ ยังมีแผนและกำร
จัดสรรงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรเพ่ือกำรส่งเสริมให้ควำมรู้บุคลำกร ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ
รองรับ สถำนกำรณ์ฉุกเฉินอีกด้วย  
  5. แจ้งให้บุคลำกรทรำบและศึกษำแนวปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินให้มีควำมเข้ำใจ รวมทั้งร่วมกันรณรงค์
กำรป้องกัน และกำรระงับเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดท ำแผ่นพับ กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์  
  6. ก ำหนดให้มีกำรตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องระบบไฟฟ้ำ ระบบสำรสนเทศ และเพ่ือป้องกันกำรเกิด
อัคคีภัย 3 เดือน/ครั้ง และมีแผนป้องกันและเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน แต่ละฝ่ำยงำน 
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