แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปรัชญา :
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่เปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
คานิยมรวม (SMART)
Standard
Managements
Advance
Research
Technology

จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
บริหารจัดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ
ตอยอดองคความรูสูความเชี่ยวชาญ
ใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
กาวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสูสากล

วิสัยทัศน :
เปนศูนยการศึกษานอกที่ต้ังที่มีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตามความ
เชี่ยวชาญ สง เสริม การบริก ารวิช าการ มีค วามรับ ผิด ชอบตอ สัง คม สรา งความเขม แข็ง ของทอ งถิ่น
และไดรับการยอมรับระดับชาติ
พันธกิจ :
ผลิตบัณ ฑิ ต ที่มีคุณ ภาพคูคุณ ธรรมได มาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพื่ อพั ฒ นาความเชี่ยวชาญ
ใหบ ริการวิช าการ ทํ านุ บํารุงศิล ปวัฒ นธรรมและประเพณี รับ ผิด ชอบต อสั งคมและท องถิ่น โดยระบบ
บริหารจัดการที่เปนเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของความเปนเลิศ
เปาประสงคที่ ๑
หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย
กลยุทธ:
๑. จัดประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับองคกรภายนอก
๒. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาที่จะเขาเรียนตามหลักสูตรที่ศูนยฯ กําหนด
๓. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
๔. พัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ
เปาประสงค ๒
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ:
๑. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูครูในศตวรรษที่ ๒๑
๒. สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูครูมืออาชีพ
๓. ปลูกจิตสํานึกสรางความผูกพันกับศูนยฯ นครนายก
เปาประสงค ๓
ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
กลยุทธ:
๑. สงนักศึกษาเขากิจกรรมงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
๒. สรางเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จ
ในการทํางานหรือไดรับรางวัลที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
๓. สนับสนุนใหนักศึกษาทํางานวิชาการรวมกับอาจารย
ฑ

เปาประสงคที่ ๔
กลยุทธ:

การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา
๑. จัดตั้งชมรมศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายก
๒. พัฒนาศักยภาพศิษยเกา
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาศูนยฯ นครนายก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ
เปาประสงคที่ ๑
ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ:
๑. จัดหาแหลงทุนหรือสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน
และตั้งใจจริงที่จะเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยของ มสด.นครนายก
๒. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๒
พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น
กลยุทธ:
๑. พัฒนางานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมและทองถิ่น
๒. พัฒนาวารสารวิจัยปฐมวัยศึกษา
๓. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกเปนศูนยการเรียนรู
เพื่อการจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยตนแบบ
๔. สรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการแกไขปญหาทางสังคมและทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๓
สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธ:
๑. สงเสริมอาหารพื้นบาน
๒. สงเสริมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
เปาประสงคที่ ๔
มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธ:
๑. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสาธารณะแกบุคลากร
๒. ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับสังคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปาประสงคที่ ๑
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
กลยุทธ:
๑. มีรายการผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามสมรรถนะของตําแหนง
แตละสาย (สายวิชาการ, สายสนับสนุน)
๒. อาจารยมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
๓. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติเพิ่มขึ้น
๔. มีการจัดประชุมวิชาการการวิจัยดานการจัดการความรูระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เปาประสงคที่ ๒
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนยฯ
กลยุทธ:
๑. พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตําแหนงงาน
๒. จัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติงานไดตรงตามตําแหนงงาน
๓. มีรายงานผลการดําเนินงานตรงตามตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
๔. มีระบบคาตอบแทนและสวัสดิการสนับสนุนบุคลากร
ฒ

เปาประสงคที่ ๓
กลยุทธ:

เปาประสงคที่ ๔
กลยุทธ:

จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๑. สรางบรรยากาศการเรียนการสอนของอาจารยใหเอื้อตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรู
๒. พัฒนาสภาพแวดลอมเอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๓. มีการพัฒ นาบุคลากรดู งานแลกเปลี่ยนเรีย นรู เพื่อนําไปพั ฒนา
การจั ดการศึ กษา
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
๑. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ทํางานทุกตําแหนงงาน
๒. บุคลากรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน
พัฒนาหนวยงาน และนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. มีก ารนํา ประสบการณตรงหรือ องค ความรู ที่ ไดจ ากการไปอบรม
มาถายทอดแกบุคลากรคนอื่นๆ ภายในหนวยงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอด
และเติบโตที่ยั่งยืน
เปาประสงคที่ ๑
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ:
๑. มีการวางแผนการบริหารงานของศูนยฯ นครนายกแบบมีสวนรวม
๒. มีการวางแผนเชิงกลยุทธ, แผนกลยุทธของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของศูนยฯ, แผนปฏิบัติราชการประจําป, แผนบริหารงาน
บุคลากร, แผนบริหารความเสี่ยง, แผนงานการเงิน, แผนบริหารงาน
พัสดุ-ครุภณ
ั ฑ, แผนกิจการนักศึกษา, แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม,
แผนงานการบริการวิชาการ, แผนแมบทพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
แผนวิชาการและงานทะเบียน, และแผนงานการประชาสัมพันธ
๓. จัดใหมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนและจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูร ะหวางบุคลากรทั้งศูนย (KM)
เปาประสงคที่ ๒
มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัว
มีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได
กลยุทธ:
๑. จัดทําระบบการประกันคุณภาพ สมศ., สกอ.และ EdPEx ของทุกป
เปาประสงคที่ ๓
มีระบบเครือขายความรวมมือ
กลยุทธ:
๑. สรางความรวมมือหรือโครงการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน /ภายนอก
เปาประสงคที่ ๔
การประชาสัมพันธเชิงรุก
กลยุทธ:
๑. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธโดยใช website, การจัดรายการวิทยุ,
บทความประชาสัมพันธ, การจัดทําวารสารทางวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหแกบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลขาวสาร

ณ

