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คํานํา 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ เพื่อนําไปสูการบรรลุผลตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง
นครนายก ไดนําแนวคิดเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ประกอบดวย ปรัชญา คานิยมรวม วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
รวมถึงโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ศูนยฯ จะดําเนินการ จําแนกตามแตละเปาประสงค 
โดยวงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการจะสอดคลองกับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดังนั้น ศูนยฯ นครนายก จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไว  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุงเนนการดําเนินงาน
บนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญของตนเองภายใตอัตลักษณ ๔ ดาน ไดแก อาหาร การศึกษาปฐมวัย 
อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ 

โดยสรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ประกอบไดดวย 
โครงรางองคการ (Organizational Profile) ของศูนยฯ ปรัชญา คานิยมรวม วิสัยทัศน พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
กับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของศูนยฯ 

วงเงินงบประมาณ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน
เปนคาใชจายตามแผนปฏิบัติงานใหกับศูนยฯ นครนายก ท้ังสิ้น ๔๕๕,๕๐๐ บาท (สี่แสนหาหม่ืนหาพันหารอย
บาทถวน) ประกอบดวย สํานักงานศูนยฯ จํานวน ๒๘๑,๘๐๐ บาท (สองแสนแปดหม่ืนหนึง่พันแปดรอยบาทถวน) 
การศึกษาปฐมวัย จํานวน ๑๗๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) และขอสนับสนุน
งบประมาณ จํานวน ๒,๔๑๘,๕๙๖ บาท (สองลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนแปดพันหารอยเกาสิบหกบาทถวน) ซ่ึงได
นําไปจัดสรรสําหรับดําเนินงาน/โครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามเปาประสงคดังนี้  

๑. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของความเปนเลิศ 
มี ๔ เปาประสงค คือ 

๑.๑ หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
๑.๒ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๓ ผลการวิจัยและวิชาการเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
๑.๔ การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  
๑. มีโครงการ จาํนวน ๓ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูอาเซียน 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ โครงการพัฒนาองคความรูดานการวัดและประเมินผลสาขาการศึกษาปฐมวัย 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูสะเต็ม (STEM) ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒. รวมจํานวนเงินท้ังสามโครงการ ๗๐,๐๐๐ บาท 
๒. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรู

และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ มี ๔ เปาประสงค คือ 
๒.๑ ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
๒.๒ พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถ่ิน 
๒.๓ สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
๒.๔ มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒   
๑. มีโครงการ จาํนวน ๓ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูการศึกษาปฐมวัย 
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 

๑.๒ โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งดวยกระบวนการวิจัย  
      สําหรบัปราชญชุมชนในจังหวัดนครนายก 

งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท 
๑.๓ โครงการเอกลักษณความเปนหญิงไทย งามอยางมีคุณคา งามอยางกุลสตรีไทย  
      ณ. นครนายก 

งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
๒. รวมจํานวนเงินท้ังสามโครงการ ๑๔๗,๐๐๐ บาท 

๓. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ๔ เปาประสงค คือ 

๓.๑ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ     
๓.๒ พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย 
๓.๓ จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
๓.๔ สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  
๑. มีโครงการ จาํนวน ๔ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใน (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
       ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง  
      นครนายก ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 
      งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท 
๑.๓ โครงการการจัดการความรูบนฐานขอมูลออนไลน 

งบประมาณ ๒๖,๗๐๐ บาท 
๑.๔ โครงการจัดซ้ือหนังสือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

งบประมาณ ๓๓,๖๐๐ บาท 
๒. รวมจํานวนเงินท้ังสี่โครงการ ๑๐๗,๓๐๐ บาท 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปล่ียนแปลง
เพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ีย่ังยืน มี ๔ เปาประสงค คือ 

๔.๑ มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔.๒ มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
๔.๓ มีระบบเครือขายความรวมมือ 
๔.๔ การประชาสัมพันธเชิงรุก 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  
๑. มีโครงการ จาํนวน ๕ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจางเหมาบริการทําความสะอาด 
       ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

งบประมาณ ๓๑๐,๐๘๐ บาท 
 ๑.๒ โครงการคาใชจายประจําศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
       งบประมาณ ๑,๐๘๘,๕๑๖.๓๘ บาท 
๑.๓ โครงการจัดทําฐานขอมูลและเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเตรียมความพรอม 
      เขาสูประชาคมอาเซียน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๔ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง  
      นครนายก 

งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ บาท 
๑.๕ โครงการคาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 

งบประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. รวมจํานวนเงินท้ังหาโครงการ ๒,๕๔๙,๗๙๖.๓๘ บาท 
กระบวนการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ระยะเวลาปฏิบัติการ

งบประมาณ แหลงท่ีมาของงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม การนําโครงการ/กิจกรรมไปสู
การปฏิบัติและติดตามประเมินผล ศูนยฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนกลยุทธของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  
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โครงรางองคการ (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 
ลักษณะองคการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปดการเรียนการสอนครั้งแรก
เม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลท่ีตองการใหผูท่ีอยู
ในภูมิภาคมีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึนรวมท้ังเปดโอกาสใหหนวยงานในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาโดยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถ่ินเพ่ือใหสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต สงเสริมดานการวิจัย การบริการวิชาการ ซ่ึงไดจัดตั้งบริษัทโรงสีขาวสวนดุสิตข้ึนเพ่ือเปนแหลง
ฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาดานบริหารธุรกิจ เปนแหลงศึกษาวิจัยและการเรียนรูดานขาว
ของชุมชนและทองถ่ิน จัดตั้งโครงการโฮมเบเกอรี่ ใชเปนแหลงฝกประสบการณ อบรม สงเสริมการเรียนรู
ดานอาหาร ขนมอบ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อเปดโอกาสใหเด็กเล็กในพ้ืนท่ี
ไดมีโอกาสพัฒนาดานการศึกษาในระดับกอนวัยเรียนและใชเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพดาน
การศึกษาปฐมวัยสําหรับนักศึกษา หนวยงาน และองคกรท่ีจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  

 
การวิเคราะหสวอรท (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. เปดหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนหลักสูตรมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและ

มีคุณภาพเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
๒. หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเปนตัวแสดงมาตรฐานการจัดการศึกษา 
๓. ศูนยการศึกษาผานการประเมิน สมศ. เปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปท้ังในพ้ืนท่ีและตางจังหวัด 
๔. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยสามารถพัฒนาองคความรูและเผยแพร

ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ 
๕. มีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเปนแหลงการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษาสามารถ

เรียนรูไดท้ังทางทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป  
๖. ศูนยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับนักศึกษาท้ังในสวนของวิชาการและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ดานความเปนการเรือน เชน บุคลิคภาพ การทําอาหาร การทําขนม มารยาท การจัดดอกไม และอ่ืนๆ 
โดยมีโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรรี่เปนหนวยสนับสนุน 

จุดออน (Weaknesses) 
๑. คาธรรมเนียมการศึกษาของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งเทากับมหาวิทยาลัย 
๒. ความพรอมของอาคารเรียนและอาคารประกอบซึ่งไมไดถูกออกแบบเพื่อความพรอมใน

การจัดการเรียนระดับอุดมศึกษา ไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ  
๓. งานวิจัยดานอัตลักษณมีนอย 
๔. ไมมีหอพักใหกับนักศึกษาในตางจังหวัดท่ีสนใจเขามาศึกษาในศูนยการศึกษาท่ีพบวามีจํานวน 

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป  
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๕. ขาดการประสานงานกับศิษยเกาทําใหไมไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเทาท่ีควร  
รวมท้ังหนวยงานในจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหนวยงานบอย จึงทําใหใหแผนงานท่ีทํารวมกับ
จังหวัดขาดความตอเนื่องไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

๖. การทํางานเปนทีมและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเนื่องจากศูนยมีการยุบรวมบุคลากร 
การเปด - ปดหลักสูตรจึงทําใหบุคลากรบางสวนตองใชเวลาในการพัฒนาตนเอง ไมสามารถแสดง
ศักยภาพไดเต็มความสามารถ  

๗. หลักสตูรท่ีเปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมีหลักสูตรเดียว และเปนสาขาท่ีมีผูสนใจ 
เฉพาะกลุมจึงไมมีความหลากหลายในองคความรูและการแลกเปลี่ยนองคความรูกับศาสตรสาขาอ่ืนๆ 

๘. เนื่องจากหนวยงานประกอบของศูนยฯ มีหลายสวนงาน การประสานงาน และการบริหารงานยัง
ขาดความเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 

โอกาส (Opportunities) 
๑. เปนหนวยงานท่ีมีขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการบริหาร การขอความรวมมือในการ 

ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธของศูนยฯ 
๒. หนวยงานภายนอกใหความไววางใจในความรวมมือดําเนินโครงการตางๆ ภายในจังหวัด

จึงสามารถแสดงศักยภาพและนํานเสนอผลงานท่ีเปนท่ียอรับและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยได 
๓. เปนทางผานของเสนทางหลักเสนทางหนึ่งในการขยายความรวมมือของประเทศประชาคม

อาเชียน รวมท้ังเปนจังหวัดท่ีไมไกลจากกรุงเทพ จึงเหมาะท่ีจะเปนแหลงอาหาร แหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศน และแหลงการจัดการศึกษา 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
๑. มีมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทําใหมี 

คูแขงทางดานการจัดการศึกษา 
๒. ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยมีจํานวนมากตอเนื่องเกือบตลอดภาค

การศึกษาทําใหบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนการสอนมีภาระงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งมี
หลายตัวชี้วัดท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาคุณภาพของศูนยการศึกษา และไมไดสงผลตอ
การพัฒนานักศึกษาอยางแทจริง ทําใหบุคลากรตองเสียเวลามากในการดําเนินการดังกลาวสงผลตอการ
พัฒนางานดานวิชาการของอาจารย 

๓. บุคลากรยังขาดความรูและเขาใจในการเตรียมความพรอมสูอาเซียนจึงยังไมสามารถผลิตองค
ความรู การพัฒนางาน และผลิตนักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ 

 
สภาพแวดลอมขององคการ 

(๑) หลักสูตรและบริการตางๆ 
๛ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(หลักสูตรหาป) 
๛ ใหบริการวิชาการดานการวิจัย การฝกอบรมใหกับสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

(๒) วิสัยทัศนและพันธกิจ   
 ปรัชญา : 

เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน 
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 วิสัยทัศน :  
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั ้งที ่มีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันไดจัด

การศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความ
เขมแข็งของทองถ่ิน และไดรับการยอมรับระดับชาติ 

 พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบตอสังคมและทองถ่ินโดยระบบ
บริหารจัดการท่ีเปนเลิศ  

 คานิยมรวม (SMART) 
Standard   จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Managements  บริหารจัดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ 
Advance  ตอยอดองคความรูสูความเชี่ยวชาญ 
Research  ใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 
Technology  กาวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสูสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ :   
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของความเปนเลิศ 

เปาประสงค : 
 หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ผลการวิจัยและวิชาการเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
 การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : 
การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรม ของ 
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 

เปาประสงค :   
 ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
 พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถ่ิน 
 สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : 
การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

เปาประสงค :   
 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ     
 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย 
 จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ียั่งยืน 

เปาประสงค :   
 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาล 

ตรวจสอบได 
 มีระบบเครือขายความรวมมือ 
 การประชาสัมพันธเชิงรุก 

(๓) คุณลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ผูปฏิบัติงานภายในศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก จํานวน ๒๒ คน ดังนี้   
๛ สายบริหาร จํานวน ๓ คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน ปริญญาโท จํานวน 

๒ คน  
๛ สายวิชาการ จํานวน ๘ คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน ปริญญาโท 

จํานวน ๗ คน  
๛ สายสนับสนุน จํานวน ๑๑ คน  มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๔ คน ปริญญาตรี  

จํานวน ๕ คน และต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน ๒ คน  
๛ สายบริหาร มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย จํานวน ๑ คน ดานการศึกษา จํานวน ๑ คน  
๛ สายวิชาการ มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน ๖ คน ดานคอมพิวเตอร 

จํานวน ๒ คน  
๛ สายสนับสนุน มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายตามภาระหนาที่ เชน ทะเบียนวัดผล 

วิจัย การเงิน ธุรการ กิจการนักศึกษา แนะแนว  ประชาสัมพันธ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานขับรถ 
๛ ศูนยมีสวัสดิการในการดูแลอาจารยและเจาหนาที่ เชน ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ

ประจาํป เปนตน 
(๔) ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวย

ความสะดวกท่ีมีความพรอม ดังนี ้
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน มีอาคารที่ใชจัดการเรียนการสอน ๒ อาคาร มีอาคาร

ปฏิบัติการดานปฐมวัย ๓ ชั้น ๑ อาคาร หองกิจการนักศึกษา หองสารสนเทศ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
๛ ดานการใหบริการวิชาการ มีศูนยวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน ศูนยฝกอบรม บริษัทโรงสีขาว

สวนดุสิต 
๛ ดานเทคโนโลยี อุปกรณ มีระบบ LAN Network ระบบ Wireless Network ทุกพ้ืนท่ี

ภายในมหาวิทยาลัย 
๛ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีหองพยาบาล โฮมเบเกอรี และเครื่องใชสํานักงานอื่นๆ 

ท่ีมีความสะดวก   
 (๕) กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต และมีคานิยมรวมของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อขับเคลื่อนองคการไปดวยกัน 
ไดแก ความมีมาตรฐาน การบริหารจัดการดี  มีการตอยอดองคความรู  โดยใชวิจัยเปนฐาน และกาวทัน
เทคโนโลยี  
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ความสัมพันธระดับองคการ 
(๑) โครงสรางองคการ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ธรรมาภิบาล 
๛ มีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจและแผนกลยุทธ 
๛ ดําเนินงานตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายตางๆ  
๛ มีการกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากร 
๛ มีกระบวนการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ 
๛ มีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม เชื่อถือได โดยคณะกรรมการมีการสรางจิตสํานึกดาน 

  จริยธรรมท่ีเขมแข็ง มีการประเมินจริยธรรมของบุคลากรและเปดเผย 
๛ มีการประเมินผลการดําเนินงาน เชน การใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินผลการ 

ดําเนินงานขององคการ 
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๛ ปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 
๛ ใหความสําคัญและสรางเครือขายกับชุมชนและทองถ่ิน ในขอบเขตและความเชี่ยวชาญ 
    ขององคการ 

(๒) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน   

ลูกคา ไดแก นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร ผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน 

๛ ดานการบริการวิชาการ 
ลูกคา ไดแก นักศึกษา อาจารย และประชาชนท่ัวไป 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร โรงเรียน หนวยงานตางๆ และชุมชน 

๛ ดานเทคโนโลยีการวิจัย 
ลูกคา ไดแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ  
เอกชน และชุมชน 

๛ ดานการฝกอบรมและบริหารการทองเท่ียว 
ลูกคา ไดแก บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

(๓) ผูสงมอบ 
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก   

ผูปกครอง โดยทางศูนยมีโครงการประชุมผูปกครอง และจัดกิจกรรมรวมกับชมรม
ผูปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนย ฯ กับผูปกครอง 

โรงเรียน ซ่ึงเปนสถานศึกษาตนสังกัดของนักศึกษา โรงเรียนไดจัดโครงการบริการ
วิชาการดานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยเปนฐานใหกับโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนท่ีท่ีสง
นักศึกษาเขามา เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี และเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขัน 

๛ ดานการบริการวิชาการ 
ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือบริการวิชาการดานการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
๛ ดานเทคโนโลยีการวิจัย 

   ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการดําเนินงานดานการวิจัย
และประเมินผล  และการถายทอดองคความรูเก่ียวกับการวิจัยและการพัฒนาทองถ่ิน 
   โรงเรียน ท่ีสงนักศึกษาเขามาศึกษาท่ีศูนย เพ่ือพัฒนาดานการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัย
เพ่ือทําผลงานทางวิชาการ 

๛ ดานการฝกอบรม 
   ศูนยฯ ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดานการวิจัย และดานอ่ืนๆ ใหกับมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษาตางๆ และผูสนใจท่ัวไป รวมท้ังใหบริการกับโรงเรียนท่ีสงนักศึกษาเขามาศึกษาท่ีศูนย 
เพ่ือเปนการบริการวิชาการท่ีชวยสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  
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๛ ดานการบริหารการทองเท่ียว 
   ศูนยฯ ไดจัดตั้งศูนยฝกอบรมและบริหารการทองเท่ียว เพ่ือเปนศูนยกลางในการบริหาร
การทองเท่ียว รองรับการเติบโตของเมืองจังหวัดนครนายก เพ่ิมศักยภาพดานการทองเท่ียว โดยไดรวมกับ
องคภาครัฐ ไดแก การทองเท่ียวจังหวัด เอกชน และสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียว และชุมชน 
 

สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 
(๑) คูแขงท่ีสําคัญ และคูความรวมมือ  
  ๛ คูแขง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และวิทยาลัยชุมชนสระแกว ซ่ึงเปดสอน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเชนเดียวกัน 
  ๛ คูเทียบ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซ่ึงเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

ท้ังในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
  ๛ คูความรวมมือ ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงเปนพันธมิตรท้ังทางดานบุคลากร หลักสูตร 

และนวัตกรรม   
(๒) ปจจัยสําคัญท่ีกําหนดความสําเร็จ การบริหารจัดการเชิงรุก โดยการเขาถึงนักศึกษาซ่ึงเปน

ลูกคา ถึงทุกโรงเรียน และสรางพันธมิตรไวกับโรงเรียนตางๆ โดยการใหบริการวิชาการดานการวิจัย การจัด  
การเรียนการสอน และการฝกอบรมใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยปจจุบันมีการจัดทําบันทึกความรวมมือ 
กับองคกรตางๆ ในระดับทองถ่ิน เพ่ือเปนคูความรวมมือในการพัฒนาองคการ ของท้ังสองฝายจะสราง ความ
ไดเปรียบใหกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ ไดแก จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว ซ่ึงองคการท่ีทําบันทึกความรวมมือ ไดแก ทองถ่ินจังหวัด องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายก ใหบริการ
ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เชน การจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย การวิจัย และการฝกอบรม 
เปนตน ซ่ึงจะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายกเปนท่ีรูจักในวงกวางมากยิ่งข้ึน  

 (๓) แหลงขอมูลสําคัญ ที่ใชในการเปรียบเทียบ ไดแก หลักสูตร บุคลากร ผลงานวิจัย  
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี 
 

ความทาทายเชิงกลยุทธ 
ความทาทายเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ ไดแก   
 จัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยใหไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 
 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยสูมาตรฐานสากล 
 บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาองคกร หนวยงาน และทองถ่ิน 
 บริหารจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์โดยใชรูปแบบการสรางเครือขายเพ่ือสรางความไดเปรียบ

เชิงกลยุทธ 
การแสวงหาความรวมมือระหวางศูนยฯ กับหนวยงาน ไดแก โรงเรียน ซ่ึงเปนผูสงมอบนักศึกษา

เขามาศึกษาตอ โดยศูนยฯ ใหบริการวิชาการ และความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนผูรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปเปนบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งศูนยฯ ไดทํา MOU ไวเพื่อเปนคูความรวมมือที่สําคัญ
ในการจดักระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ  
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ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใชระบบ PDCA ในการปรับปรุง ทบทวน ระบบการทํางาน

สมํ่าเสมออยางตอเนื่อง และการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการสูความเปนเลิศ 
(EdPEx) มาใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามภารกิจหลักของศูนยฯ มีการประเมินผูปฏิบัติงานท้ัง
ในแนวดิ่งและแนวราบอยางตอเนื่อง  
 
กระบวนการและวิธีการทํางาน   

ศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง นครนายก เนนการมีสวนรวมของบุคลากร การทํางานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์และมีมาตรฐาน  สรางเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
 

ความทาทายขององคการ  
ศูนยการศึกษานอกที่ ตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษาที่เปนผูนําในการผลิตบัณฑิต

ดานการศึกษาปฐมวัยในระดับอาเซียนภายใน ๘ ป 
 

ทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานในอนาคต 
๑. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายก 

ใหไดมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับเดียวหรือใกลเคียงกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ละอออุทิศโมเดล) 
๒. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา การศึกษาวิจัยใหไดรับการยอมรับในระดับ 

ประเทศภายใน ๔ ป โดยใชรูปแบบการพัฒนาศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การศึกษาปฐมวัย และประถมศึกษา 

๓. เปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เชน สาขาทางการวิจัย 
และสาขาการศึกษาปฐมวัย 

๔. เปนศูนยขอมูล ทดลอง ผลิตสื่อและนวัตกรรม ศึกษาวิจัย ฝกอบรมและศูนยการเรียนรู
ดานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

 
ปรัชญา : 

เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน 
 

คานิยมรวม (SMART) 
Standard   จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Managements  บริหารจัดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ 
Advance  ตอยอดองคความรูสูความเชี่ยวชาญ 
Research  ใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 
Technology  กาวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสูสากล 

 

วิสัยทัศน :  
เปนศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังท่ีมีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตามความ

เชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความเขมแข็งของทองถิ่น 
และไดรับการยอมรับระดับชาติ 

 

พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบตอสังคมและทองถ่ินโดยระบบ
บริหารจัดการท่ีเปนเลิศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของความเปนเลิศ 
เปาประสงคท่ี ๑  หลักสูตรตรงความตองการและการจดัการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
กลยุทธ:    ๑. จัดประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับองคกรภายนอก 
    ๒. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาท่ีจะเขาเรียนตามหลักสูตรท่ีศูนยฯ กําหนด 
    ๓. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
    ๔. พัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ 

 เปาประสงค ๒  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ:    ๑. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูครูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
    ๒. สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูครูมืออาชีพ 
    ๓. ปลูกจิตสํานึกสรางความผูกพันกับศูนยฯ นครนายก 
เปาประสงค ๓  ผลการวิจัยและวิชาการเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
กลยุทธ:    ๑. สงนักศึกษาเขากิจกรรมงานวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ 

๒. สรางเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ 
       ในการทํางานหรือไดรับรางวัลท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

๓. สนับสนุนใหนักศึกษาทํางานวิชาการรวมกับอาจารย 
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เปาประสงคท่ี ๔  การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 
กลยุทธ:    ๑. จัดตั้งชมรมศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายก 

๒. พัฒนาศักยภาพศิษยเกา 
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาศูนยฯ นครนายก 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรม 
    ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 
เปาประสงคท่ี ๑  ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ:    ๑. จัดหาแหลงทุนหรือสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจน 
        และตั้งใจจรงิท่ีจะเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยของ มสด.นครนายก 
    ๒. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
เปาประสงคท่ี ๒  พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น 
กลยุทธ:    ๑. พัฒนางานวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมและทองถ่ิน 
    ๒. พัฒนาวารสารวิจัยปฐมวัยศึกษา 
    ๓. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกเปนศูนยการเรียนรู 
       เพ่ือการจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยตนแบบ 
    ๔. สรางนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการแกไขปญหาทางสังคมและทองถ่ิน 
เปาประสงคท่ี ๓  สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ:    ๑. สงเสริมอาหารพ้ืนบาน 
    ๒. สงเสริมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
เปาประสงคท่ี ๔  มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลยุทธ:    ๑. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสาธารณะแกบุคลากร 
    ๒. ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับสังคมอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ 
    ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เปาประสงคท่ี ๑  บุคลากรมีความเช่ียวชาญในศาสตร/วิชาชีพ 
กลยุทธ:    ๑. มีรายการผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามสมรรถนะของตําแหนง 
         แตละสาย (สายวิชาการ, สายสนับสนุน) 
    ๒. อาจารยมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
    ๓. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติเพ่ิมข้ึน 
    ๔. มีการจัดประชุมวิชาการการวิจัยดานการจัดการความรูระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เปาประสงคท่ี ๒  พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนยฯ 
กลยุทธ:    ๑. พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตําแหนงงาน 
    ๒. จัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติงานไดตรงตามตําแหนงงาน 
    ๓. มีรายงานผลการดําเนินงานตรงตามตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ 
    ๔. มีระบบคาตอบแทนและสวัสดิการสนับสนุนบุคลากร 
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เปาประสงคท่ี ๓  จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธ:    ๑. สรางบรรยากาศการเรียนการสอนของอาจารยใหเอ้ือตอการเปนองคกร 
            แหงการเรียนรู 
    ๒. พัฒนาสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
    ๓. มีการพัฒนาบุคลากรดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนําไปพัฒนา 
        การจัดการศึกษา 
เปาประสงคท่ี ๔  สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
กลยุทธ:    ๑. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ   
                                 ทํางานทุกตําแหนงงาน 
    ๒. บุคลากรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผน 
        พัฒนาหนวยงาน และนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ๓. มีการนําประสบการณตรงหรือองคความรู ท่ีไดจากการไปอบรม 
       มาถายทอดแกบุคลากรคนอ่ืนๆ ภายในหนวยงาน  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจดัการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือความอยูรอด 
    และเติบโตท่ีย่ังยืน 
เปาประสงคท่ี ๑  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ:    ๑. มีการวางแผนการบริหารงานของศูนยฯ นครนายกแบบมีสวนรวม 
    ๒. มีการวางแผนเชิงกลยุทธ, แผนกลยุทธของหลักสูตรการศึกษา 
       ปฐมวัยของศูนยฯ, แผนปฏิบัติราชการประจําป, แผนบริหารงาน 
                                   บุคลากร, แผนบรหิารความเสี่ยง, แผนงานการเงิน, แผนบรหิารงาน 
                                   พัสดุ-ครุภัณฑ, แผนกิจการนักศึกษา, แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม, 
        แผนงานการบริการวิชาการ, แผนแมบทพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
                                      แผนวิชาการและงานทะเบียน, และแผนงานการประชาสัมพันธ 
    ๓. จัดใหมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนและจัดประชุมแลกเปลี่ยน 
        เรยีนรูระหวางบุคลากรท้ังศูนย (KM) 
เปาประสงคท่ี ๒   มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัว 
    มีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
กลยุทธ:    ๑. จัดทําระบบการประกันคุณภาพ สมศ., สกอ.และ EdPEx ของทุกป 
เปาประสงคท่ี ๓  มีระบบเครือขายความรวมมือ 
กลยุทธ:    ๑. สรางความรวมมือหรือโครงการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน /ภายนอก 
เปาประสงคท่ี ๔  การประชาสัมพันธเชิงรุก 
กลยุทธ:    ๑. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธโดยใช website, การจัดรายการวิทยุ,  
                                   บทความประชาสัมพันธ, การจัดทําวารสารทางวชิาการเทคโนโลยีและ 
                                   นวัตกรรมใหแกบุคคลท่ัวไปเขาถึงขอมูลขาวสาร 
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แผนปฏิบัติราชการของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ  

ผูรับผิดชอบ 2557 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Management Process 
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ 
M1.1 กระบวนการกําหนดปณิธาน คานยิม 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย 
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

                 

M1.2 กระบวนการแบงกลุมและการสํารวจ
ความตองการของนกัศึกษาผูรับบริการ 
พันธมิตรที่สําคัญ และ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 

                

M1.3 กระบวนการรับฟงเสียงลูกคาและผู
มีสวนไดสวนเสีย 

 
 

                

M1.4 กระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร 
(ระยะยาว) แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ (ระยะส้ัน) ครอบคลุมทกุ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

                 

M1.5 กระบวนการส่ือสารปรัชญา วิสัยทัศน 
พันธกิจ นโยบายวัตถุ ประสงค แผน
ยุทธศาสตร แผนงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ และ
ผูเกี่ยวของทุกระดับ 

                 

M1.6 กระบวนการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอ
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมาของ 

งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

Management Process (ตอ) 
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ  (ตอ) 
M1.7 กระบวนการจัดการคุณภาพและ
บริหารความเส่ียง 
 

โครงการการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายใน (SAR) ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
นครนายก ประจําปการศึกษา 2557 

- ตัวชี้วัดเปาหมาย 
  เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวม  
  โครงการ 22 คน 
  เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการ 
   มีการนําความรูไปใชและม ี
   ความพึงพอใจ 
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด 
   ความสําเร็จของโครงการ) 
   เชิงปริมาณ  
   1. การมีสวนรวมของบุคลากร 
      ไมนอยกวารอยละ 90 
   2. การนําความรูไปใชของบุคลากร 
     ไมนอยกวารอยละ 80 
   3. ความพึงพอใจของบุคลากร 
      ไมนอยกวารอยละ 90 
   4. จํานวนเอกสารและงานวิจยั 
      ดานการประกันคุณภาพ 
      การศึกษา 2 เลม 
   5. ผลการตรวจประเมินคณุภาพ 
      การศึกษาภายในไดคะแนน 
      ไมนอยกวา 4.40 
 
 
  

20,000 งบประมาณ
แผนดิน 

            วาท่ีรอยตรี
หญิง ขวัญใจ 
จริยาทัศนกร 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมาของ 

งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

Management Process  (ตอ) 
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ  (ตอ) 
  เชิงคุณภาพ  

   1. การมีสวนรวมของบุคลากร 
   2. การนําความรูไปใชของบุคลากร 
   3. ความพึงพอใจของบุคลากร 
   4. คุณภาพของเอกสารและ 
      งานวิจัยดานการประกัน 
      คุณภาพการศึกษา  

               

M1.8 กระบวนการประเมินความพึง
พอใจ และความผูกพันของนักศึกษา
ผูรับบริการ พันธมิตรที่สําคัญ และผูมี
สวนไดสวนเสีย 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง 
การดาํเนินงานของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
นครนายก ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

- ตัวชี้วัดเปาหมาย  
  เชิงปริมาณ บุคลากรศูนย 
  การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
  จํานวน 22 คน 
  เชิงคุณภาพ บุคลากรมีความรู 
  ความเขาใจ และเล็งเห็นความ 
  สําคัญของการพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
  (EdPEx) และสามารถนําแนว 
  ทางการดําเนินงานตามเกณฑ 
  EdPEx ไปปรับใชกับปฏิบัติงาน 
  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด 
  ความสําเร็จของโครงการ) 
  เชิงปริมาณ  
  1. มีความรู ความเขาใจของ 
     บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 85 

27,000 งบประมาณ
แผนดิน 

            นางสาวนฤมล 
อินทสร 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมาของ 

งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

Management Process  (ตอ) 
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ  (ตอ) 
 

 2. บุคลากรนําความรูไปใช 
   ประโยชน ไมนอยกวา 
   รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
1. ความรู ความเขาใจ 
2. การนําความรูไปใชประโยชน 

               

M1.9 กระบวนการวัด วิเคราะห 
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

                 

M2 กระบวนการบริหารท่ัวไป 
M2.1 กระบวนการสารบรรณ งานประชุม                  
M2.2 กระบวนการแผนงานและ
งบประมาณ 

                 

M2.3 กระบวนการการเงิน บัญชี 
ทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ 

โครงการจางเหมาบริการรกัษาความปลอดภัย 
และจางเหมาบริการทําความสะอาด ศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
โครงการคาใชจายประจําศนูยการศกึษา 
นอกท่ีตั้ง นครนายก 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิาร 
สํานักงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีตัง้ 
นครนายก 
คาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
นครนายก 

 3,100,800 
 
 

1,088,516.38 
 

31,200 
 
 

1,020,000 
 

ขอสนับสนุน 
งบประมาณ 

 
ขอสนับสนุน 
งบประมาณ 
งบประมาณ

แผนดิน 
 

ขอสนับสนุน 
งบประมาณ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นางสาวคณิตฐา 
ปนทอง 
 
นางสาวคณิตฐา 
ปนทอง 
อาจารย 
ธมลวรรณ 
เปรมศร ี
นางสาวคณิตฐา 
ปนทอง 

 



23 
 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

Management Process  (ตอ) 
M2 กระบวนการบริหารท่ัวไป (ตอ) 
M2.4 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                  
M2.5 กระบวนการกาํกับดูแลดานธรร
มาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

                 

M2.6 กระบวนการบริหารอาคาร
สถานที่ 

                 

M2.7 กระบวนการประชาสัมพันธ 
และส่ือสารภายในองคกร 

                 

Core Process  
C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต 
C1.1 กระบวนการจัดทํา/ทบทวน
หลักสูตร 

                 

C1.2 กระบวนการรับนกัศึกษา                  
C1.3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 

โครงการพัฒนาองคความรูดานการวัด 

และประเมินผลสาขาการศึกษาปฐมวัย 

- ตัวชี้วัดเปาหมาย  
  เชิงปริมาณ อาจารยมีความรู 
  ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
  เชิงคุณภาพ - 
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด 
  ความสําเร็จของโครงการ) 
  เชิงปริมาณ อาจารยและเจาหนาท่ี  
  มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา 
  รอยละ 80 
  เชิงคุณภาพ – 
 
 
 

30,000 งบประมาณ
แผนดิน 

            อาจารย 
นิศารัตน 
อิสระมโนรส 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมาของ 

งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ  

ผูรับผิดชอบ 2557 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Core Process (ตอ) 
C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต (ตอ) 
C1.4 กระบวนการพัฒนานักศึกษา โครงการจดัซื้อหนังสือ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
 33,600 งบประมาณ

แผนดิน 
            นางเอมิกา 

รัตนมาลา 
C2 กระบวนการวิจัย 
C2.1 กระบวนการกําหนดหวัขอวิจยัที่
สอดคลองกับนโยบายการวิจยัแหงชาติ
และความตองการของแหลงทุนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

                 

C2.2 กระบวนการวิจัยสถาบัน                  

C2.3 กระบวนการดําเนินการวจิยัตาม
หัวขอทีก่ําหนด 
 

                 

C2.4 กระบวนการเผยแพรและการ
นําไปใชประโยชน 

                 

C3 กระบวนการบริการวิชาการ 
C3.1 กระบวนการบริการวิชาการเชิง
ธุรกิจ 
 

                 

C3.2 กระบวนการบริการวิชาการเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน 
และสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
 

                 

C3 กระบวนการบริการวิชาการ 
C3.1 กระบวนการบริการวิชาการเชิงธุรกิจ                  

C3.2 กระบวนการบริการวิชาการเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน 
และสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมาของ 

งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

Core Process (ตอ) 
C4 กระบวนการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
C4.1 กระบวนการสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการเอกลักษณความเปนหญิงไทย  
งามอยางมีคุณคา งามอยางกุลสตรีไทย  
ณ. นครนายก 

- ตัวชี้วัดเปาหมาย 
  จํานวน 80 คน ประกอบดวย  
  1. นักศึกษา ปท่ี 1 มหาวิทยาลัย  
     ราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษา 
      นอกท่ีตั้งนครนายก จํานวน  
    60 คน 
  2. คณาจารยประจําศนูยการศึกษา 
       นอกท่ีตั้ง นครนายก จํานวน 

10 คน 
  3. ผูสนใจ จํานวน 10 คน 
- ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  1. ดานความรูความเขาใจของ 
      กลุมเปาหมาย 
      - อาจารย บุคลากร นักศึกษา 
        ไมนอยกวารอยละ 80 

2. ดานความพึงพอใจของ 
    กลุมเปาหมาย 

- อาจารย บุคลากร นักศึกษา 
  ไมนอยกวารอยละ 80 

3. ดานการนําความรูไปใช
ประโยชน  

 ของกลุมเปาหมาย 
 อาจารย บุคลากร นักศึกษา  

70,000 งบประมาณ
แผนดิน 

            อาจารย 
ชนมธิดา 
ยาแกว 
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 ไมนอยกวารอยละ 80 

 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมาของ 

งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

Support Process 

S1  กระบวนการสนับสนุนวิชาการ 
S1.1 กระบวนการสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูครูสูครู
การศึกษาปฐมวัย 

1. ดานความรูความเขาใจของ 
   กลุมเปาหมาย  
   - กลุมเปาหมาย บุคลากรครู  
     ผูบริหาร อาจารย และนักวิชาการ  
     ดานการศึกษาปฐมวัย ไมนอย 
      กวารอยละ 90 
2. ดานความพึงพอใจของกลุม  
   เปาหมาย  
   - กลุมเปาหมาย บุคลากรครู  
    ผูบริหาร อาจารย และนักวิชาการ  
     ดานการศึกษาปฐมวัย ไมนอย  
    กวารอยละ 90  
3. ดานการนําความรูไปใชของ 
    กลุมเปาหมาย 
    - กลุมเปาหมาย บุคลากรครู  
     ผูบริหาร อาจารยและนักวิชาการ 
       ดานการศึกษาปฐมวัยไมนอย 
     กวารอยละ 90 

25,000 งบประมาณ
แผนดิน 

            อาจารย 
มุทิตา 
ทาคําแสน 
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S1.2 กระบวนการจัดการความ สัมพันธกับ
นักศึกษา ศิษยเกาผูรับบริการ พันธมิตรที่
สําคัญและผูมีสวนไดสวนเสีย 

                 

S1.3 กระบวนการทะเบยีนนักศึกษา                  
 

 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมาของ 

งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

Support Process (ตอ) 
S2  กระบวนการจัดการความรู (KM) 
S2.1 กระบวนการรวบรวมความรูของ
บุคลากร และที่เกีย่วของกับองคกร 

                 

S2.2 กระบวนการถายทอดความรูไปยัง
บุคลากร ลูกคา พันธมิตร และผูให
ความรวมมือ 
 

โครงการการจัดการความรูบนฐานขอมูล
ออนไลน 
 

- ตัวชี้วัดเปาหมาย  
  เชิงปริมาณ ระบบจัดการ 
   ฐานขอมูลออนไลน 1 เว็บไซต 
   เชิงคุณภาพ จัดเก็บขอมูล 
   ออนไลนได 
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด 
  ความสําเร็จของโครงการ) 
  เชิงปริมาณ มีระบบจัดการ 
  ฐานขอมูลออนไลน 1 เว็บไซต 
  เชิงคุณภาพ ผูใชงานมีความ 
   พึงพอใจการใชงานโดยม ี
   คะแนนคาเฉลี่ยไมต่ํากวา 4  
   จากคะแนนเต็ม 5  

26,700 งบประมาณ 
แผนดิน 

            อาจารย 
ภานุวัฒน 
น่ิมนวล 

S3  กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
S3.1 กระบวนการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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S3.2 กระบวนการเตรียมพรอมพฒันาและ
บํารุงรักษาระบบฮารดแวรและระบบ
เครือขาย 

                 

 

 

 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมาของ 

งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

Support Process (ตอ) 
S3  กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (ตอ) 
S3.3 กระบวนการบริการและพัฒนา
เว็บไซต 
 

                 

S3.4 กระบวนการสรางความสัมพันธ
กับผูใช 
 

                 

S3.5 กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
 

                 

S4  กระบวนการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
S4.1 กระบวนการจัดการสุขภาพ                   
S4.2 กระบวนการดานระบบความ
ปลอดภัย 

                 

S4.3 กระบวนการรักษาส่ิงแวดลอม                  
S4.4 กระบวนการดานระบบจราจร ท่ี
จอดรถ 

                 

S4.5 กระบวนการดานระบบการ
บริการยานพาหนะ  
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แผนปฏิบัติราชการของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

โครงการตามกลยุทธท่ีทาทาย ** 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเปนเลิศ 
กลยุทธท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียนสาขาอัตลักษณ 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและการมีงานทําของบัณฑิตสาขาอัตลักษณ 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเปนเลิศ (ตอ) 
กลยุทธท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนและการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 โครงการเสรมิทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรยีนสูอาเซียน 
 
 

- ตัวชี้วัดเปาหมาย  
  เชิงปริมาณ: วิเคราะหระดับ 
  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี 
  เขารวมอบรมโครงการเสริม 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา 
  คุณภาพผูเรียนโดยบูรณาการ 
  ผานฐานกิจกรรมท้ัง 4 ฐาน (ฟง 
  พูด อานและเขียน) และกลวิธี 
  เสริมตอการเรียนรู ไมนอยกวา 
  รอยละ 70 

20,000 งบประมาณ 
แผนดิน 

            อาจารยรวี 
ศิริปริชยากร 
 



31 
 

  เชิงคุณภาพ: เพ่ือใหผูเขารวม 
  การพัฒนาคุณภาพทางทักษะ 
  ภาษาอังกฤษ และสามารถนํา 
  ความรูท่ีไดรบัไปใชในการสื่อสาร  
  ภาษาอังกฤษในสถานการณ 
  ตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเปนเลิศ (ตอ) 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนและการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  - ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด 

  ความสําเร็จของโครงการ) 
  เชิงปริมาณ: วิเคราะหขอมูล 
   จากแบบทดสอบวัดความ 
   สามารถทางการพูดภาษา 
   อังกฤษ โดยนําคะแนนท่ีไดจาก 
  การสอบกอนและหลังเขาอบรม 
  ดวยการหาคาที (t – test  
  Dependent Sample) 
  เชิงคุณภาพ: เพ่ือใหผูเขารวม 
  การพัฒนาคุณภาพทางทักษะ 
  ภาษาอังกฤษ และสามารถนํา 
  ความรูท่ีไดรับไปใชในการสื่อสาร  
  ภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ   
  ไดอยางเปนรูปธรรม 

               

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต ท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธท่ี 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน 
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 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูสะเต็ม (STEM) 
ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

- ตัวชี้วัดเปาหมาย  
  เชิงปริมาณ ครูหรือบุคลากรทาง 
   การศึกษาปฐมวัย จํานวน 50 คน 
   เชิงคุณภาพ ผูเขารวมอบรมมี 
  ความรูความสามารถจัดการศึกษา  
  ท่ีบูรณาการทางดานสะเต็มศึกษา 

20,000 งบประมาณ 
แผนดิน 

            อาจารย 
ภานุวัฒน 
นุมนวล 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2556 2557 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต ท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน (ตอ) 
กลยุทธท่ี 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน (ตอ) 
  - ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด 

  ความสําเร็จของโครงการ) 
  เชิงปริมาณ ผูเขารวมอบรม 
  โครงการไมต่ํากวารอยละ 90 
  ของเปาหมาย 
  เชิงคุณภาพ ผูขารวมโครงการ 
  มีความพึงพอใจท่ีเขารวม 
  โครงการโดยมีคะแนนคาเฉลี่ย 
  ไมต่ํากวา 4 จากคะแนนเต็ม 5 

               

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ (Good Citizenship) 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต ท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน (ตอ) 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมประชาคมอาเซียน 
 โครงการจดัทําฐานขอมูลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสติ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  
เพ่ือเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
 

- ตัวชี้วัดเปาหมาย  
  เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวม 
   โครงการ 25 คน 
  เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการ 
  มกีารนําความรูไปใชและมีความ  
  พึงพอใจในการจัดโครงการ  
  ในระดับดีมาก  
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด 
  ความสําเร็จของโครงการ) 
  เชิงปริมาณ 
  1. การนําความรูไปใชของผูเขา 
     รับการอบรม ไมนอยวา 
     รอยละ 80 
  2. ความพึงพอใจของผูเขารับ 
      การอบรม ไมนอยกวา 
      รอยละ 80 
  3. จํานวนเลมองคความรู  

100,000 งบประมาณ 
แผนดิน 

            วาท่ีรอยตร ี
พัฒนพงศ 
ตันเจรญิ 
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     จํานวน 1 เลม 
    เชิงคุณภาพ  
    1. การนําความรูไปใชของผู 
       เขารับการอบรม 
    2. ความพึงพอใจของผูเขารับ 
       การอบรม 

 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต ท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน (ตอ) 
กลยุทธท่ี 4 การเสริมสรางความเขมแข็งของศิษยเกา 
                  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในดานท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือใหบริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสรางองคความรูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศ 
 โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเสริมสรางความ

เขมแข็งดวยกระบวนการวิจัยสําหรับปราชญชุมชนใน
จังหวัดนครนายก 
 

- ตัวชี้วัดเปาหมาย 
  เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวม 
  โครงการ 20 คน 
  เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการ 
   มีการนําความรูไปใชและม ี
   ความพึงพอใจ 
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด 
  ความสําเร็จของโครงการ) 
  เชิงปริมาณ  
  1. การนําความรูไปใชของปราชญ 
     ชุมชนไมนอยวารอยละ 80 
  2. ความพึงพอใจของปราชญ 
     ชุมชนไมนอยกวารอยละ 80 

52,000 งบประมาณ
แผนดิน 

            วาท่ีรอยตรีหญิง 
ขวัญใจ 
จริยาทัศนกร 
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  3. จํานวนเลมองคความรู  
     จํานวน 1 เลม 
  เชิงคุณภาพ  
  1. การนําความรูไปใชของ 
     ปราชญชุมชน 
  2. ความพึงพอใจของปราชญ 
     ชุมชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในดานท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือใหบริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (ตอ) 
กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนการนําความรู นวัตกรรม มาพัฒนาองคกรอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษา/วิจัยกับองคกร/หนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในดานท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือใหบริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (ตอ) 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 6 สงเสริม สนับสนุน ใหความรูและจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา  
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมรวมกันของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก  
กลยุทธท่ี 1 การประสานประโยชนในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมท่ีสรางประโยชนและกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัย 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนใหมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นท่ีเปนนวัตกรรมใหมโดยอาศัยองคความรูและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ตอ) 
กลยุทธท่ี 3 ธํารงรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศ 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปล่ียนแปลง เพ่ือความอยูรอดและเติบโตอยางย่ังยืน  
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปล่ียนแปลง เพ่ือความอยูรอดและเติบโตอยางย่ังยืน (ตอ) 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 3 การสรางความม่ันคงทางการเงินจากการบริการวิชาการ/โครงการพิเศษ และการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2557 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปล่ียนแปลง เพ่ือความอยูรอดและเติบโตอยางย่ังยืน (ตอ) 
กลยุทธท่ี 4 รณรงคและสรางจิตสํานึกของผูเรียนและบุคลากรตระหนักถึงสถานการณสิ่งแวดลอม ดูแลสังคม รวมถึงสงเสริมการปรับตัว ประหยัดพลังงาน 
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**กลยุทธท่ีทาทาย หมายถึง ปจจัยท้ังภายในและภายนอกที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จตามเปาหมายของหนายงาน ซึ่งอาจพิจารณาไดจาก SWOT/ภาวการณแขงขัน ความ

ตองการและความคาดหวังของผูมสีวนไดสวนเสีย/ผลการประเมินคณุภาพ สกอ. สมศ. EdPEx เปนตน 
 

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

2557 2558 

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

1 โครงการจางเหมาบริการรักษาควาามปลอดภัย  310,080  25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 

 และจางเหมาบริการทําควาามสะอาด ศูนยการศึกษา นางสาวคณติฐา             

 นอกท่ีตั้ง นครนายก ปนทอง              

2 โครงการคาใชจายประจาํของศูนยการศึกษา 1,088,516.38 392,034.70 392,034.70 392,034.70 392,034.70 392,034.70 392,034.70 392,034.70 392,034.70 392,034.70 392,034.70 392,034.70 392,034.70 
 นอกท่ีตั้ง นครนายก นางสาวคณิตฐา ปนทอง             

3 โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูครูสูครูการศกึษาปฐมวัย 25,000 - 25,000 - - - - - - - - - - 

 - การสัมมนาเชิงปฏิบัตการเพ่ือรวมแลกเปลี่ยน อ.มุทิตา             

   เรียนรูเก่ียวทฤษฎีทางดานการศกึษาปฐมวัย ทาคําแสน             

4 โครงการพัฒนาเว็บไซตและจัดทําระบบจัดการ 26,700 - - - - - - - 26,700 - - - - 

 ฐานขอมูลออนไลน อ.ภานุวัฒน             

 - พัฒนาเว็บไซตและจัดทําระบบจัดการฐานขอมูล  น่ิมนวล             
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    ออนไลน              

5 การประกันคณุภาพทางการศึกษาภายใน (SAR)  20,000 - - - 6,000 1,500 1,500 1,500 5,000 4,500 - - - 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ศูนยการศึกษา วาที่รอยตรีหญิง              

 นอกท่ีตั้ง นครนายก ประจําปการศึกษา 2557 ขวัญใจ             

 - กิจกรรมท่ี 1 ใหความรูดานการพัฒนาคุณภาพ จริยาทัศนกร             

   การศึกษาตามแนว สกอ.              

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

2557 2558 

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

 - กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาเอกสารประกอบการตรวจ               

   ประเมนิคุณภาพภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2557              

 - กิจกรรมท่ี 3 พัฒนางานวิจัยดานการประกันคณุภาพ              

   การศึกษาภายใน (SAR) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              

   สวนดุสติ ศูนยการศึกษานอกท่ีตัง้ นครนายก              

6 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการ 27,000 - - - - - - 27,000 - - - -  

 ดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  นางสาวนฤมล             

 ตามเกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ อินทสร             

 ท่ีเปนเลิศ (EdPEx)              

 - กิจกรรมท่ี 1 ใหความรู ความเขาใจและแลกเปลีย่น              

   เรียนรู ในกรอบแนวคิดและแนวทางการดําเนินงาน              

   ตามเกณฑ EdPEx              

 - กิจกรรมท่ี 2 ฝกเขียนปฏิบัติการดําเนินงานตาม              

   EdPEx              

7 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูสะเต็ม  20,000 - - - - - - - - 20,000 - - - 

 (STEM) ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย อ.ภานุวัฒน             
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 - การอบรมเชิงปฏิบัติการความรูสะเต็มศึกษา  น่ิมนวล             

   (STEM Education Workshop)              

8 โครงการพัฒนาองคความรูดานการวัดและประเมินผล  30,000 - - - - - - - - 26,000 4,000 - - 

 สาขาการศึกษาปฐมวัย อ.นิศารัตน             

 - จัดอบรมความรูดานการวัดและประเมินผล   อิสระมโนรส             

    สาขาการศึกษาปฐมวัย              

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

2557 2558 

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

9 โครงการเสรมิทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  20,000 - - - 5,000 5,000 10,000 - - - - - - 

 ผูเรยีนสูอาเซียน อ.รวี             

 - กิจกรรมท่ี 1  จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจาก ศิริปริชยากร             

   ภายนอกซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษา              

   อังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัยมาใหความรูท่ัวไปเก่ียวกับ              

   การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในฐานะ              

   ท่ีเปนครูสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย              

 - กิจกรรมท่ี 2 ทํากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ              

   เพ่ือพัฒนา ผูเรียนรวมกับวิทยากรและอาจารย              

   โดยแบงนักศึกษาผูเขารวมอบรมเปนกลุมตามฐาน              

   กิจกรรมเสรมิทักษะท่ีไดจดัเตรียมไว 4 ฐาน               

   1. ฐานฟง              

   2. ฐานพูด              

   3. ฐานอาน              

   4. ฐานเขียน              
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10 โครงการเอกลักษณความเปนหญิงไทย งามอยาง 70,000 - - - - - 30,400 39,600 - - - - - 

 มีคุณคา งามอยางกุลสตรไีทย ณ นครนายก อ.ชนมธิดา             

 - กิจกรรมท่ี 1 งานประดิษฐรอยพวงมาลัย-พานพุม ยาแกว             

   การรอยพวงมาลัยท่ีหลากหลายแบบ ท้ังมาลัยชาย              

   เดียว มาลยัสองชาย มาลยัชํารวย ฯลฯ โรงเรยีนได              

   พัฒนางานรอยพวงมาลัยใหสามารถใชในทุกโอกาส              
 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

2557 2558 

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

   ดวยการนําพวงมาลยัมาผสมผสานกับงานใบตอง               

   และประยุกตเปนการประดิษฐพานพุมสักการะข้ึนมา              

   เพ่ือใหนักศึกษา ไดนําไปใชในงานพิธีวันสําคัญตางๆ              

   ท้ังวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันเขาพรรษา               

   วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา รวมถึงงานสําคัญอ่ืนๆ              

 - กิจกรรม 2 การอบรมมารยาทไทย               

   มารยาทไทยถือเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนของคนไทย              

   แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณประจําชาติแตปจจุบันสังคม              

   มีความเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว เน่ืองจากกระแส              

   วัฒนธรรมของตางชาติ และการพัฒนาของสื่อ              

   เทคโนโลยีท่ีไมหยุดน่ิง เปนสาเหตุใหเยาวชนเกิดการ              

   เลียนแบบวัฒนธรรมจากภายนอก โดยขาดการ              

   กลั่นกรองควบคุมใหเหมาะสม สงผลกระทบใหเกิด              
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   ปญหาสังคม              

 - กิจกรรม 3  อาหารไทย-ขนมไทย               

   1. แกงเขียวหวาน              

   2. ยําถ่ัวพูล              

   3. อาหารเพ่ือสุขภาพ (สลัดผัก ผลไม)              

   4. กลวยบวชชี              

   5. ขนมตะโก              
 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

2557 2558 

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

 - กิจกรรม 4 การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม              

   การปลูกฝงคณุธรรม จรยิธรรม  สงเสริมและพัฒนา              

   ใหเด็กและ เปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพ              

   และเปนพลังของแผนดินท่ีจะชวยกันพัฒนาประเทศชาต ิ              

   ตอไปเพ่ือใหสอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร              

   ของประเทศ และกระแสพระราชดํารัสของพระบาท              

   สมเด็จพระเจาอยูหัว จึงขอเสนอกิจกรรมสงเสริม              

   คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตในรูปแบบ              

   กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม                

11 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็ง 52,000 - - - - - 52,000 - - - - - - 

 ดวยกระบวนการวิจัย สําหรับปราชญชุมชนจังหวัด วาที่รอยตรีหญิง              

 นครนายก ขวัญใจ             
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 - กิจกรรมท่ี 1 ใหความรูเก่ียวกับกระบวนการวิจัย              

 - กิจกรรมท่ี 2 ฝกปฏิบัติการดานกระบวนการวิจยั              

   ดวยการประยุกตใชองคความรูในชุมชนของตนเอง              

12 โครงการจดัทําฐานขอมูลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย 100,000 - 100,000 - - - - - - - - - - 

 ราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก วาท่ีรอยตร ี             

 เพ่ือเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส พัฒนพงศ ตนัเจริญ             
 
 
 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

2557 2558 

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

 - กิจกรรมท่ี 1 ใหความรูเก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูล              

   เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน              

 - กิจกรรมท่ี 2 รวบรวมขอมูลและสรุปองคความรู              

   จากขอมูลเพ่ือเตรียมการเผยแพร              

13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน 32,100 - - - - - - - - 32,100 - - - 

 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก อ.ธมลวรรณ เปรมศรี             

14 คาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง  1,020,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 

 นครนายก นางสาวคณิตฐา ปนทอง             

15 โครงการจดัซื้อหนังสือ ประจําปงบประมาณ  33,600 - - 33,600 - - - - - - - - - 

 พ.ศ. 2558 นางสาวเอมกิา รัตนมาลา             
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ประเด็นยทุธศาสตรที ่6  

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ใหเทาทันการเปล่ียนแปลงเพื่อ
ความอยูรอดและเติบโตอยาง

ยั่งยืน 

ปรัชญามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยท่ีสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางย่ังยืน (Sustainable Survivability) 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 
การผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพและมีคุณลักษณะ
ความเปนเลิศ 

 

ประเด็นยทุธศาสตรที ่3 
การสรางและพัฒนาองคความรู
และนวัตกรรมในดานที่มีความ

เชี่ยวชาญและสงเสริมการเรียนรู
ตอดชีวิต 

ประเด็นยทุธศาสตรที ่4  
การประสานประโยชนและความรวมมือในการ
พัฒนาความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอกเพื่อการบริการวชิาการ

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก  
เพื่อการบริการวิชาการ 

ประเด็นยทุธศาสตรที ่5  
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและ

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

ปรัชญาศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก : เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความเช่ียวชาญเพ่ือความอยูรอดอยางย่ังยืน 
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สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที ่3 
มีโครงการ จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย 
1.  โครงการการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใน (SAR) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง  
     นครนายก ประจําปการศึกษา 2557 งบประมาณ  
     20,000 บาท 
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาแนวทางการดําเนนิงาน 
    ของศูนยการศึกษานอกทีต่ั้ง นครนายก ตามเกณฑคุณภาพ 
    การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 
    งบประมาณ 27,000 บาท 
3. โครงการการจดัการความรูบนฐานขอมลูออนไลน 
   งบประมาณ 26,700 บาท 
4. โครงการจดัซ้ือหนังสือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
    งบประมาณ 33,600 บาท 
    รวมจํานวนเงินทั้งส่ีโครงการ 107,300 บาท 

 

สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที ่4 
มีโครงการ จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย 
1. โครงการจางเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภัย และจางเหมา 
    บรกิารทําความสะอาด ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
    งบประมาณ 310,080 บาท 
2. โครงการคาใชจายประจําศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
    งบประมาณ 1,088,516.38 บาท 
3. โครงการจดัทําฐานขอมลูการดําเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    สวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก gพ่ือเผยแพรใน 
     รูปแบบอิเล็กทรอนกิส  งบประมาณ 100,000 บาท 
4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน ศูนยการศึกษา 
    นอกที่ตั้ง นครนายก งบประมาณ 31,200 บาท 
5. โครงการคาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  
    งบประมาณ 1,020,000 บาท 
     รวมจํานวนเงินทั้งหาโครงการ 2,549,796.38 บาท 
 

สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที ่2 
มีโครงการ จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย 
1.  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูสูครูการศึกษาปฐมวยั 
     งบประมาณ 25,000 บาท 
2. โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความ 
   เขมแข็งดวยกระบวนการวจิัยสําหรับปราชญชุมชน 
   ในจังหวัดนครนายก งบประมาณ 52,000 บาท 
3. โครงการเอกลักษณความเปนหญิงไทย งามอยางมีคุณคา  
    งามอยางกุลสตรีไทย ณ. นครนายก งบประมาณ  
    70,000 บาท 
    รวมจาํนวนเงินทั้งสามโครงการ 147,000 บาท 
 

สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที ่1 
มีโครงการ จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย 
1. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   ผูเรียนสูอาเซียน งบประมาณ 20,000 บาท 
2. โครงการพัฒนาองคความรูดานการวัดและประเมินผล 
    สาขาการศึกษาปฐมวัย งบประมาณ 30,000 บาท 
3. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูสะเต็ม  
    (STEM) ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย งบประมาณ  
    20,000 บาท 
    รวมจาํนวนเงินทั้งสามโครงการ 70,000 บาท 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรของศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก กับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1    
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย

บนพื้นฐานของความเปนเลิศ 

 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 
การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนา

ความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
และหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 

   

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทา
ทันการเปล่ียนแปลงเพือ่ความอยูรอด

และเติบโตที่ยั่งยืน 

 

ประเด็นยทุธศาสตรที ่1  
การพัฒนาอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน

ความเปนเลิศ 
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1. จัดประชาสัมพันธหลักสูตร 
2. สอบคัดเลือกนักศึกษาทีจ่ะเขาเรียนตามหลักสูตร 
3. จัดการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติ 
4. พัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ 
5. พัฒนาสมรรถนะนกัศึกษาสูครูในศตวรรษที่ 21 
6. สงเสรมิพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาสูครูมอือาชีพ 
7. ปลูกจิตสํานึกสรางความผูกพันกับศูนยฯ นครนายก 
8. สงนักศึกษาเขารวมกจิกรรมงานวชิาการระดับชาติ/ 
    นานาชาต ิ
9. สรางเครือขายกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการ 
    ทํางาน 
10. สนับสนุนใหนักศึกษาทํางานวิชาการรวมกบัอาจารย 
11. จัดตั้งชมรมศิษยเกาศูนยฯ  
12. พัฒนาศักยภาพศิษยเกา 
13. สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาศูนยฯ 
     นครนายก  

       
 

 

1. มีรายการผลการประเมนิตนเอง  (SAR) ตาม 
   สมรรถนะของตําแหนงแตละสาย 
2. อาจารยมีวุฒกิารศึกษาปริญญาเอกเพ่ิมขึน้ 
3. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการตามกรอบมาตรฐาน 
    คุณวฒุิแหงชาต ิ
4. จัดประชมุวิชาการการวิจัยดานการจัดการความรู 
   ระดับชาติ พ.ศ. 2560 
5. พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตําแหนงงาน 
6. จัดสรรบุคลากรใหปฏิบัตงิานไดตรงตามตาํแหนงงาน 
7. มีรายงานผลการดําเนินงานตรงตามตําแหนงงาน 
   ทีร่ับผิดชอบ 
8. มีระบบคาตอบแทนและสวัสดิการสนับสนุนบุคลากร 
9. สรางบรรยากาศการเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 
10. พัฒนาสภาพแวดลอมเอื้อตอการเปนองคกรแหง 
     การเรียนรู 
11. มีการพัฒนาบุคลากเพ่ือนําไปพัฒนาการจดัการศึกษา 
12. สงเสริมใหบุคลากรใชเทคโนโลยีและนวตักรรม 
13. บุคลากรมกีารประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการ 
     วางแผนพัฒนางาน 

 
  

 
 
 

1. มีการวางแผนการบริหารงานของศูนยฯนครนายก 
2. มีการวางแผนเชิงกลยุทธ และแผนตางๆ ของ 
   ศูนยฯ นครนายก 
3. จัดใหมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนและจัด 
   ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร (KM) 
4. จัดทําระบบการประกันคุณภาพ สมศ., สกอ. 
   และ EdPEx ของทุกป 
5. สรางความรวมมือหรือโครงการบริการวิชาการ 
   กับหนวยงานภายใน/ภายนอก 
6. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธโดยใช website, 
   การจัดรายการวิทย,ุ บทความประชาสัมพันธ,  
   การจัดทําวารสารทางวิชาการเทคโนโลยีและ 
   นวัตกรรมใหแกบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลขาวสาร
    

 

 

 

1. สนับสนนุทนุการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดขีอง 
   ศูนยฯ นครนายก   
2. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันตามความตองการ 
    ของชุมชนและทองถิน่ 
3. พัฒนางานวิจัยเพ่ือแกไขปญหาทองถิน่ 
4. พัฒนาวารสารวิจัยปฐมวัยศึกษา 
5. พัฒนาศูนยพัฒนาเดก็เล็กในจังหวัดนครนายก 
   เปนศูนยการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย 
6. สรางนวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหาทองถิน่ 
7. สงเสรมิอาหารพ้ืนบาน 
8 สงเสริมภาษาและวฒันธรรมอาเซียน 

9. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิต 
   สาธารณะแกบุคลากร 
10. ใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกบัสังคม 
     อาเซียน  
    

 

 

แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  
 

เปนศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังท่ีมีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการ

วิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความเขมแข็งของทองถิ่น และไดรับการยอมรับระดับชาติ 

1. หลักสูตรตรงความตองการและการจดัการเรียน 
    การสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
2. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพ 
3. ผลการวิจยัและวิชาการเปนที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ 
4. การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 

 

 

 

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ 
2. พฒันาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนยฯ 

3. จัดสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอองคกรแหงการเรียนรู 

4. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ 

    จัดการ 
 

 

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  
   และประสิทธิผล 
2. มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการ 
   คลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
3. มีระบบเครือขายความรวมมือ 
4. การประชาสัมพันธเชิงรุก 

1. ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
2. พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการ 
   แกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น 
3. สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
4. มีความพึงพอใจของผูใชบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 

วิสัยทัศน 

 

เปาประสงค 

 

ยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพืน้ฐาน 

ของความเปนเลิศ 

 

การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรู 
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 

เพื่อบริการวิชาการ 

   
 

 

การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทนัการ 

เปล่ียนแปลงเพื่อความอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน
   

   
  


