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คํานํา
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จั ดทํ า ขึ้ น เพื่อเปน แนวทางในการปฏิบัติงาน เปน เครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ เพื่อนําไปสูการบรรลุผลตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ไดนําแนวคิดเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประกอบดวย ปรัชญา คานิยมรวม วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ
รวมถึง โครงการ/กิจ กรรม และงบประมาณที่ศูน ยฯ จะดํา เนิน การ จํา แนกตามแตล ะเปา ประสงค
โดยวงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการจะสอดคลองกับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังนั้น ศูนยฯ นครนายก จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติร าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไว
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
แผนปฏิ บั ติร าชการของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ สวนดุสิ ต ศูน ยการศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง นครนายก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดทิศทางการพัฒ นามหาวิทยาลัย ที่มุงเนน การดําเนิ น งาน
บนพื้ น ฐานความเชี่ ย วชาญของตนเองภายใต อั ต ลั ก ษณ ๔ ด า น ได แ ก อาหาร การศึ ก ษาปฐมวั ย
อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ
โดยสรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ประกอบไดดวย
โครงร า งองค การ (Organizational Profile) ของศูน ยฯ ปรัช ญา คา นิย มรว ม วิส ัย ทัศ น พัน ธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
กับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของศูนยฯ
วงเงินงบประมาณ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน
เปนคาใชจายตามแผนปฏิบัติงานใหกับศูนยฯ นครนายก ทั้งสิ้น ๔๕๕,๕๐๐ บาท (สี่แสนหาหมื่นหาพันหารอย
บาทถวน) ประกอบดวย สํานักงานศูนยฯ จํานวน ๒๘๑,๘๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึง่ พันแปดรอยบาทถวน)
การศึกษาปฐมวัย จํานวน ๑๗๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) และขอสนับสนุน
งบประมาณ จํานวน ๒,๔๑๘,๕๙๖ บาท (สองลานสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหารอยเกาสิบหกบาทถวน) ซึ่งได
นําไปจัดสรรสําหรับดําเนินงาน/โครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามเปาประสงคดังนี้
๑. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของความเปนเลิศ
มี ๔ เปาประสงค คือ
๑.๑ หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย
๑.๒ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๓ ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
๑.๔ การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
๑. มีโครงการ จํานวน ๓ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูอาเซียน
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการพัฒนาองคความรูดานการวัดและประเมินผลสาขาการศึกษาปฐมวัย
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูสะเต็ม (STEM) ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงินทั้งสามโครงการ ๗๐,๐๐๐ บาท
๒. ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ ๒ การสานประโยชน แ ละความร ว มมื อในการพั ฒนาความรู
และนวั ต กรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ มี ๔ เปาประสงค คือ
๒.๑ ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
๒.๒ พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น
๒.๓ สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
๒.๔ มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
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สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
๑. มีโครงการ จํานวน ๓ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูการศึกษาปฐมวัย
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งดวยกระบวนการวิจัย
สําหรับปราชญชุมชนในจังหวัดนครนายก
งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการเอกลักษณความเปนหญิงไทย งามอยางมีคุณคา งามอยางกุลสตรีไทย
ณ. นครนายก
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงินทั้งสามโครงการ ๑๔๗,๐๐๐ บาท
๓. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ๔ เปาประสงค คือ
๓.๑ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
๓.๒ พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย
๓.๓ จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๓.๔ สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
๑. มีโครงการ จํานวน ๔ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใน (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการการจัดการความรูบนฐานขอมูลออนไลน
งบประมาณ ๒๖,๗๐๐ บาท
๑.๔ โครงการจัดซื้อหนังสือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
งบประมาณ ๓๓,๖๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงินทั้งสี่โครงการ ๑๐๗,๓๐๐ บาท
๔. ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ ๔ การบริ หารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ยให เ ท า ทั น การเปลี่ ยนแปลง
เพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยืน มี ๔ เปาประสงค คือ
๔.๑ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔.๒ มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได
๔.๓ มีระบบเครือขายความรวมมือ
๔.๔ การประชาสัมพันธเชิงรุก
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สรุปประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
๑. มีโครงการ จํานวน ๕ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจางเหมาบริการทําความสะอาด
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
งบประมาณ ๓๑๐,๐๘๐ บาท
๑.๒ โครงการคาใชจายประจําศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
งบประมาณ ๑,๐๘๘,๕๑๖.๓๘ บาท
๑.๓ โครงการจัดทําฐานขอมูลและเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก
งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ บาท
๑.๕ โครงการคาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
งบประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงินทั้งหาโครงการ ๒,๕๔๙,๗๙๖.๓๘ บาท
กระบวนการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ระยะเวลาปฏิบัติการ
งบประมาณ แหลงที่มาของงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม การนําโครงการ/กิจกรรมไปสู
การปฏิบัติและติดตามประเมินผล ศูนยฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนกลยุทธของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
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โครงรางองคการ (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ลักษณะองคการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เปดการเรียนการสอนครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลที่ตองการใหผูที่อยู
ในภูมิภาคมีโอกาสไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้งเปดโอกาสใหหนวยงานในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาโดยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่นเพื่อใหสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต สงเสริมดานการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งไดจัดตั้งบริษัทโรงสีขาวสวนดุสิตขึ้นเพื่อเปนแหลง
ฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาดานบริหารธุรกิจ เปนแหลงศึกษาวิจัยและการเรียนรูดานขาว
ของชุมชนและทองถิ่น จัดตั้งโครงการโฮมเบเกอรี่ ใชเปนแหลงฝกประสบการณ อบรม สงเสริมการเรียนรู
ดานอาหาร ขนมอบ อีกทั้งยังมีการจัด ตั้งโรงเรีย นสาธิตละอออุทิศเพื่อเปดโอกาสใหเ ด็กเล็กในพื้นที่
ได มีโ อกาสพั ฒ นาด า นการศึ กษาในระดับกอนวัยเรียนและใชเปน แหลงฝกประสบการณวิชาชีพดาน
การศึกษาปฐมวัยสําหรับนักศึกษา หนวยงาน และองคกรทีจ่ ัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
การวิเคราะหสวอรท (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. เปดหลักสูตรที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักสูตรมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและ
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
๒. หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเปนตัวแสดงมาตรฐานการจัดการศึกษา
๓. ศูนยการศึกษาผานการประเมิน สมศ. เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปทั้งในพื้นที่และตางจังหวัด
๔. มีบุค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นการวิ จั ย สามารถพั ฒ นาองค ค วามรู แ ละเผยแพร
ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
๕. มีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเปนแหลงการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษาสามารถ
เรียนรูไดทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป
๖. ศูนยสรางมูลคาเพิ่มใหกับนักศึกษาทั้งในสวนของวิชาการและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ดานความเปนการเรือน เชน บุคลิคภาพ การทําอาหาร การทําขนม มารยาท การจัดดอกไม และอื่นๆ
โดยมีโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรรี่เปนหนวยสนับสนุน
จุดออน (Weaknesses)
๑. คาธรรมเนียมการศึกษาของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งเทากับมหาวิทยาลัย
๒. ความพรอมของอาคารเรีย นและอาคารประกอบซึ่งไมไ ดถูกออกแบบเพื่อความพร อ มใน
การจัดการเรียนระดับอุดมศึกษา ไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ
๓. งานวิจัยดานอัตลักษณมนี อย
๔. ไมมีหอพักใหกับนักศึกษาในตางจังหวัดที่สนใจเขามาศึกษาในศูนยการศึกษาที่พบวามีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
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๕. ขาดการประสานงานกับศิษยเกาทําใหไมไดรับ การสนับสนุนการจัดการศึกษาเทาที่ควร
รวมทั้งหนวยงานในจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหนวยงานบอย จึงทําใหใหแผนงานที่ทํารวมกับ
จังหวัดขาดความตอเนื่องไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
๖. การทํางานเปนทีมและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเนื่องจากศูนยมีการยุบรวมบุคลากร
การเป ด - ป ดหลั กสู ตรจึ งทํ า ให บุ คลากรบางสว นตองใชเวลาในการพัฒ นาตนเอง ไมส ามารถแสดง
ศักยภาพไดเต็มความสามารถ
๗. หลักสูตรที่เปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ งมีหลั กสูตรเดี ยว และเปนสาขาที่มีผูสนใจ
เฉพาะกลุมจึงไมมีความหลากหลายในองคความรูและการแลกเปลี่ยนองคความรูกับศาสตรสาขาอื่นๆ
๘. เนื่องจากหนวยงานประกอบของศูนยฯ มีหลายสวนงาน การประสานงาน และการบริหารงานยัง
ขาดความเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน
โอกาส (Opportunities)
๑. เปนหน ว ยงานที่ มีขนาดเล็ ก มีความคลองตัว ในการบริห าร การขอความรว มมือในการ
ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธของศูนยฯ
๒. หนวยงานภายนอกใหความไววางใจในความรวมมือดําเนินโครงการตางๆ ภายในจังหวัด
จึงสามารถแสดงศักยภาพและนํานเสนอผลงานที่เปนที่ยอรับและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยได
๓. เปนทางผานของเสนทางหลักเสนทางหนึ่งในการขยายความรวมมือของประเทศประชาคม
อาเชียน รวมทั้งเปนจังหวัดที่ไมไกลจากกรุงเทพ จึงเหมาะที่จะเปนแหลงอาหาร แหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศน และแหลงการจัดการศึกษา
ภาวะคุกคาม (Threats)
๑. มีมหาวิทยาลัยภายในจั งหวัด และจั งหวัด ใกลเ คีย งเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทําใหมี
คูแขงทางดานการจัดการศึกษา
๒. ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยมีจํานวนมากตอเนื่องเกือบตลอดภาค
การศึกษาทําใหบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับ สนุนการสอนมีภาระงานเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่องซึ่งมี
หลายตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาคุณภาพของศูนยการศึกษา และไมไดสงผลตอ
การพัฒนานักศึกษาอยางแทจริง ทําใหบุคลากรตองเสียเวลามากในการดําเนินการดังกลาวสงผลตอการ
พัฒนางานดานวิชาการของอาจารย
๓. บุคลากรยังขาดความรูและเขาใจในการเตรียมความพรอมสูอาเซียนจึงยังไมสามารถผลิตองค
ความรู การพัฒนางาน และผลิตนักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
สภาพแวดลอมขององคการ
(๑) หลักสูตรและบริการตางๆ
๛ จัดการเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
(หลักสูตรหาป)
๛ ใหบริการวิชาการดานการวิจัย การฝกอบรมใหกับสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน
(๒) วิสัยทัศนและพันธกิจ
 ปรัชญา :
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่เปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
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 วิสัยทัศน :
เปน ศูน ยก ารศึก ษานอกที ่ตั ้ง ที ่มีค วามโดดเดน (SMART) สามารถแขง ขัน ไดจ ัด
การศึก ษาตามความเชี่ยวชาญ สง เสริม การบริก ารวิช าการ มีค วามรับ ผิด ชอบตอ สัง คม สรา งความ
เขมแข็งของทองถิ่น และไดรับการยอมรับระดับชาติ
 พันธกิจ :
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบตอสังคมและทองถิ่นโดยระบบ
บริหารจัดการที่เปนเลิศ
 คานิยมรวม (SMART)
Standard
จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
Managements
บริหารจัดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ
Advance
ตอยอดองคความรูสูความเชี่ยวชาญ
Research
ใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
Technology
กาวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสูสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ :
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของความเปนเลิศ
เปาประสงค :
 หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย
 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
 ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
 การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ :
การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรม ของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ
เปาประสงค :
 ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
 พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น
 สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
 มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ :
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เปาประสงค :
 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย
 จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
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๒ คน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยืน
เปาประสงค :
 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาล
ตรวจสอบได
 มีระบบเครือขายความรวมมือ
 การประชาสัมพันธเชิงรุก
(๓) คุณลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานภายในศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จํานวน ๒๒ คน ดังนี้
๛ สายบริหาร จํานวน ๓ คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน ปริญญาโท จํานวน

๛ สายวิชาการ จํานวน ๘ คน มีวุฒิ การศึก ษาปริญ ญาเอก 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 มีความเชี่ย วชาญที่ห ลากหลายตามภาระหนา ที่ เชน ทะเบีย นวั ด ผล
วิจัย การเงิน ธุรการ กิจการนักศึกษา แนะแนว ประชาสัมพันธ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานขับรถ
๛ ศูนยมีส วัส ดิการในการดูแลอาจารยและเจาหนาที่ เชน ประกัน สังคม ตรวจสุขภาพ
ประจําป เปนตน
(๔) ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีความพรอม ดังนี้
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน มีอาคารที่ใชจัดการเรีย นการสอน ๒ อาคาร มีอาคาร
ปฏิบัติการดานปฐมวัย ๓ ชั้น ๑ อาคาร หองกิจการนักศึกษา หองสารสนเทศ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
๛ ดานการใหบริการวิชาการ มีศูนยวิจัยและพัฒนาทองถิ่น ศูนยฝกอบรม บริษัทโรงสีขาว
สวนดุสิต
๛ ดานเทคโนโลยี อุปกรณ มีระบบ LAN Network ระบบ Wireless Network ทุกพื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัย
๛ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีหองพยาบาล โฮมเบเกอรี และเครื่องใชสํานักงานอื่นๆ
ที่มีความสะดวก
(๕) กฎหมาย ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ สวนดุ สิ ต และมี ค า นิ ย มร ว มของศูน ยก ารศึก ษานอกที่ตั้ง เพื่อ ขับ เคลื่อ นองคก ารไปดว ยกัน
ไดแก ความมีมาตรฐาน การบริหารจัดการดี มีการตอยอดองค ความรู โดยใชวิจัยเปนฐาน และก าวทัน
เทคโนโลยี
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ความสัมพันธระดับองคการ
(๑) โครงสรางองคการ

ธรรมาภิบาล
๛ มีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจและแผนกลยุทธ
๛ ดําเนินงานตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายตางๆ
๛ มีการกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากร
๛ มีกระบวนการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ
๛ มีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม เชื่อถือได โดยคณะกรรมการมีการสรางจิตสํานึกดาน
จริยธรรมที่เขมแข็ง มีการประเมินจริยธรรมของบุคลากรและเปดเผย
๛ มีการประเมินผลการดําเนินงาน เชน การใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคการ
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๛ ปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
๛ ใหความสําคัญและสรางเครือขายกับชุมชนและทองถิ่น ในขอบเขตและความเชี่ยวชาญ
ขององคการ
(๒) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน
ลูกคา ไดแก นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร ผูป กครอง โรงเรียน และชุมชน
๛ ดานการบริการวิชาการ
ลูกคา ไดแก นักศึกษา อาจารย และประชาชนทั่วไป
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร โรงเรียน หนวยงานตางๆ และชุมชน
๛ ดานเทคโนโลยีการวิจัย
ลูกคา ไดแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
๛ ดานการฝกอบรมและบริหารการทองเที่ยว
ลูกคา ไดแก บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
(๓) ผูสงมอบ
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก
ผู ป กครอง โดยทางศู น ยมีโ ครงการประชุมผู ป กครอง และจัดกิจ กรรมรว มกับ ชมรม
ผูปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนย ฯ กับผูปกครอง
โรงเรี ย น ซึ่ ง เป น สถานศึ ก ษาต น สั ง กั ด ของนั ก ศึ ก ษา โรงเรี ย นได จั ดโครงการบริการ
วิชาการดานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยเปนฐานใหกับโรงเรียนมัธยมในเขตพื้น ที่ที่สง
นักศึกษาเขามา เพื่อสรางความสัมพันธอันดี และเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน
๛ ดานการบริการวิชาการ
ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อบริการวิชาการดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๛ ดานเทคโนโลยีการวิจัย
ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการดําเนินงานดานการวิจัย
และประเมินผล และการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาทองถิ่น
โรงเรียน ที่สงนักศึกษาเขามาศึกษาที่ศูนย เพื่อพัฒนาดานการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัย
เพื่อทําผลงานทางวิชาการ
๛ ดานการฝกอบรม
ศูนยฯ ไดพัฒนาหลักสูตรฝ กอบรม ดานการวิจัย และดานอื่น ๆ ใหกับมหาวิท ยาลั ย
สถาบันการศึกษาตางๆ และผูสนใจทั่วไป รวมทั้งใหบริการกับโรงเรียนที่สงนักศึกษาเขามาศึกษาที่ศูนย
เพื่อเปนการบริการวิชาการที่ชวยสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
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๛ ดานการบริหารการทองเที่ยว
ศูนยฯ ไดจัดตั้งศูนยฝกอบรมและบริหารการทองเที่ยว เพื่อเปนศูนยกลางในการบริหาร
การทองเที่ยว รองรับการเติบโตของเมืองจังหวัดนครนายก เพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว โดยไดรวมกับ
องคภาครัฐ ไดแก การทองเที่ยวจังหวัด เอกชน และสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับ การ
ทองเที่ยว และชุมชน
สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
(๑) คูแขงที่สําคัญ และคูความรวมมือ
๛ คูแ ขง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และวิทยาลัยชุมชนสระแกว ซึ่งเปดสอน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเชนเดียวกัน
๛ คูเทียบ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
๛ คูความรวมมือ ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปนพันธมิตรทั้งทางดานบุคลากร หลักสูตร
และนวัตกรรม
(๒) ปจจัยสําคัญที่กําหนดความสําเร็จ การบริหารจัดการเชิงรุก โดยการเขาถึงนักศึกษาซึ่งเปน
ลูกคา ถึงทุกโรงเรียน และสรางพันธมิตรไวกับโรงเรียนตางๆ โดยการใหบริการวิชาการดานการวิจัย การจัด
การเรียนการสอน และการฝกอบรมใหกับโรงเรียนในพื้นที่เปาหมาย โดยปจจุบันมีการจัดทําบันทึกความรวมมือ
กับองคกรตางๆ ในระดับทองถิ่น เพื่อเปนคูความรวมมือในการพัฒนาองคการ ของทั้งสองฝายจะสราง ความ
ไดเปรียบใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมุงเนนการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ ไดแก จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว ซึ่งองคการที่ทําบันทึกความรวมมือ ไดแก ทองถิ่นจังหวัด องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายก ใหบริการ
ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เชน การจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย การวิจัย และการฝกอบรม
เปนตน ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายกเปนที่รูจักในวงกวางมากยิ่งขึ้น
(๓) แหลงขอมูลสํา คั ญ ที่ ใ ช ใ นการเปรี ย บเที ย บ ได แ ก หลั ก สู ต ร บุ ค ลากร ผลงานวิ จั ย
นวัต กรรม สื่อเทคโนโลยี
ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ ไดแก
 จัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยสูมาตรฐานสากล
 บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาองคกร หนวยงาน และทองถิ่น
 บริหารจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์โดยใชรูปแบบการสรางเครือขายเพื่อสรางความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ
การแสวงหาความรวมมือระหวางศูนยฯ กับหนวยงาน ไดแก โรงเรียน ซึ่งเปนผูสงมอบนักศึกษา
เขามาศึกษาต อ โดยศูนยฯ ใหบริการวิชาการ และความรวมมือกับผู มีสวนไดสวนเสีย ไดแก องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูรับนักศึกษาที่จบการศึกษาไปเปนบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งศูนยฯ ไดทํา MOU ไวเพื่อเปนคูความรวมมือที่สําคัญ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ
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ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ศูน ยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ใชระบบ PDCA ในการปรับปรุง ทบทวน ระบบการทํางาน
สม่ําเสมออยางตอเนื่อง และการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการสูความเปนเลิศ
(EdPEx) มาใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามภารกิจหลักของศูนยฯ มีการประเมินผูปฏิบัติงานทั้ง
ในแนวดิ่งและแนวราบอยางตอเนื่อง
กระบวนการและวิธีการทํางาน
ศูน ยก ารศึ ก ษานอกที่ตั้ ง นครนายก เนน การมีส ว นรว มของบุ ค ลากร การทํา งานแบบมุ ง
ผลสัมฤทธิ์และมีมาตรฐาน สรางเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ความทาทายขององคการ
ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง นครนายก เป น ศู น ย ก ารศึ ก ษาที่ เ ป น ผู นํา ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ด า นการศึกษาปฐมวัยในระดับอาเซียนภายใน ๘ ป
ทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานในอนาคต
๑. พัฒนารู ป แบบการจั ดการเรีย นการสอนของศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็กในจังหวัดนครนายก
ใหไดมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับเดียวหรือใกลเคียงกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ละอออุทิศโมเดล)
๒. พัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานการจัด การศึก ษา การศึก ษาวิจัย ใหไ ดรับ การยอมรับ ในระดับ
ประเทศภายใน ๔ ป โดยใชรูปแบบการพัฒนาศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การศึกษาปฐมวัย และประถมศึกษา
๓. เปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เชน สาขาทางการวิจัย
และสาขาการศึกษาปฐมวัย
๔. เปนศูน ยขอมูล ทดลอง ผลิตสื่อและนวัตกรรม ศึกษาวิจัย ฝกอบรมและศูน ยการเรีย นรู
ดานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปรัชญา :
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่เปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
คานิยมรวม (SMART)
Standard
Managements
Advance
Research
Technology

จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
บริหารจัดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ
ตอยอดองคความรูสูความเชี่ยวชาญ
ใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
กาวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสูสากล

วิสัยทัศน :
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่มีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตามความ
เชี่ยวชาญ สง เสริม การบริก ารวิช าการ มีค วามรับ ผิด ชอบตอ สัง คม สรา งความเขม แข็ง ของทอ งถิ่น
และไดรับการยอมรับระดับชาติ
พันธกิจ :
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู คุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒ นาความเชี่ย วชาญ
ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบตอสังคมและทองถิ่นโดยระบบ
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
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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
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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-ครุภัณฑ, 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
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แผนปฏิบัติราชการของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

Management Process
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ

M1.1 กระบวนการกําหนดปณิธาน คานิยม
ปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ นโยบาย
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
M1.2 กระบวนการแบงกลุมและการสํารวจ
ความตองการของนักศึกษาผูรับบริการ
พันธมิตรที่สาํ คัญ และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
M1.3 กระบวนการรับฟงเสียงลูกคาและผู
มีสวนไดสวนเสีย
M1.4 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
(ระยะยาว) แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ (ระยะสั้น) ครอบคลุมทุก
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
M1.5 กระบวนการสื่อสารปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ นโยบายวัตถุ ประสงค แผน
ยุทธศาสตร แผนงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ และ
ผูเกี่ยวของทุกระดับ
M1.6 กระบวนการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอ
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
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แหลงที่มา
ของ งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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.

ผูรับผิดชอบ

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

Management Process (ตอ)
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ (ตอ)
M1.7 กระบวนการจัดการคุณภาพและ โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา
บริหารความเสี่ยง
ภายใน (SAR) ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ประจําปการศึกษา 2557

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

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

20,000
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แหลงที่มาของ
งปม.

งบประมาณ
แผนดิน

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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.

ผูรับผิดชอบ

วาที่รอยตรี
หญิง ขวัญใจ
จริยาทัศนกร

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มาของ
งปม.

Management Process (ตอ)
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ (ตอ)

M1.8 กระบวนการประเมินความพึง
พอใจ และความผูกพันของนักศึกษา
ผูรับบริการ พันธมิตรที่สําคัญ และผูมี
สวนไดสวนเสีย

เชิงคุณภาพ
1. การมีสวนรวมของบุคลากร
2. การนําความรูไปใชของบุคลากร
3. ความพึงพอใจของบุคลากร
4. คุณภาพของเอกสารและ
งานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง - ตัวชี้วัดเปาหมาย
การดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
เชิงปริมาณ บุคลากรศูนย
นครนายก ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
จํานวน 22 คน
เชิงคุณภาพ บุคลากรมีความรู
ความเขาใจ และเล็งเห็นความ
สําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
(EdPEx) และสามารถนําแนว
ทางการดําเนินงานตามเกณฑ
EdPEx ไปปรับใชกับปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด
ความสําเร็จของโครงการ)
เชิงปริมาณ
1. มีความรู ความเขาใจของ
บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 85
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27,000

งบประมาณ
แผนดิน

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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.

ผูรับผิดชอบ

นางสาวนฤมล
อินทสร

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

Management Process (ตอ)
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ (ตอ)

M1.9 กระบวนการวัด วิเคราะห
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มาของ
งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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.

ผูรับผิดชอบ

2. บุคลากรนําความรูไ ปใช
ประโยชน ไมนอยกวา
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ความรู ความเขาใจ
2. การนําความรูไปใชประโยชน

M2 กระบวนการบริหารทั่วไป

M2.1 กระบวนการสารบรรณ งานประชุม

M2.2 กระบวนการแผนงานและ
งบประมาณ
M2.3 กระบวนการการเงิน บัญชี
ทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ

โครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
และจางเหมาบริการทําความสะอาด ศูนย
การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
โครงการคาใชจายประจําศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
สํานักงาน ศูนยการศึกษานอกที่ตงั้
นครนายก
คาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกทีต่ ั้ง
นครนายก

3,100,800

ขอสนับสนุน
งบประมาณ

นางสาวคณิตฐา
ปนทอง

1,088,516.38

ขอสนับสนุน
งบประมาณ
งบประมาณ
แผนดิน

นางสาวคณิตฐา
ปนทอง
อาจารย
ธมลวรรณ
เปรมศรี
นางสาวคณิตฐา
ปนทอง

31,200
1,020,000
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ขอสนับสนุน
งบประมาณ

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

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

30,000

แหลงที่มา
ของ งปม.

Management Process (ตอ)
M2 กระบวนการบริหารทั่วไป (ตอ)

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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.

ผูรับผิดชอบ

M2.4 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
M2.5 กระบวนการกํากับดูแลดานธรร
มาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎหมาย
M2.6 กระบวนการบริหารอาคาร
สถานที่
M2.7 กระบวนการประชาสัมพันธ
และสื่อสารภายในองคกร

Core Process

C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต

C1.1 กระบวนการจัดทํา/ทบทวน
หลักสูตร
C1.2 กระบวนการรับนักศึกษา
C1.3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล

โครงการพัฒนาองคความรูดานการวัด
และประเมินผลสาขาการศึกษาปฐมวัย
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งบประมาณ
แผนดิน

อาจารย
นิศารัตน
อิสระมโนรส

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มาของ
งปม.

Core Process (ตอ)

C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต (ตอ)
C1.4 กระบวนการพัฒนานักศึกษา

C2 กระบวนการวิจัย

โครงการจัดซื้อหนังสือ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

33,600

C2.1 กระบวนการกําหนดหัวขอวิจยั ที่
สอดคลองกับนโยบายการวิจยั แหงชาติ
และความตองการของแหลงทุนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
C2.2 กระบวนการวิจัยสถาบัน
C2.3 กระบวนการดําเนินการวิจยั ตาม
หัวขอทีก่ ําหนด
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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งบประมาณ
แผนดิน

ต.ค.

2557

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

ผูรับผิดชอบ

นางเอมิกา
รัตนมาลา

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

- ตัวชี้วัดเปาหมาย
จํานวน 80 คน ประกอบดวย
1. นักศึกษา ปที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก จํานวน
60 คน
2. คณาจารยประจําศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง 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

แหลงที่มาของ
งปม.

Core Process (ตอ)

C4 กระบวนการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
C4.1 กระบวนการสงเสริม
โครงการเอกลักษณความเปนหญิงไทย
ศิลปวัฒนธรรม
งามอยางมีคุณคา งามอยางกุลสตรีไทย
ณ. นครนายก
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งบประมาณ
แผนดิน

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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.

ผูรับผิดชอบ

อาจารย
ชนมธิดา
ยาแกว

ไมนอยกวารอยละ 80

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

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

แหลงที่มาของ
งปม.

Support Process

S1 กระบวนการสนับสนุนวิชาการ
S1.1 กระบวนการสนับสนุนการเรียนการ
สอน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูครูสคู รู
การศึกษาปฐมวัย
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งบประมาณ
แผนดิน

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2558
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อาจารย
มุทิตา
ทาคําแสน

S1.2 กระบวนการจัดการความ สัมพันธกับ
นักศึกษา ศิษยเกาผูรับบริการ พันธมิตรที่
สําคัญและผูมีสวนไดสวนเสีย
S1.3 กระบวนการทะเบียนนักศึกษา

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

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

26,700

แหลงที่มาของ
งปม.

Support Process (ตอ)

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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.

ผูรับผิดชอบ

S2 กระบวนการจัดการความรู (KM)
S2.1 กระบวนการรวบรวมความรูของ
บุคลากร และที่เกีย่ วของกับองคกร
S2.2 กระบวนการถายทอดความรูไ ปยัง
บุคลากร ลูกคา พันธมิตร และผูให
ความรวมมือ

โครงการการจัดการความรูบนฐานขอมูล
ออนไลน

S3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
S3.1 กระบวนการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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งบประมาณ
แผนดิน

อาจารย
ภานุวัฒน
นิ่มนวล

S3.2 กระบวนการเตรียมพรอมพัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบฮารดแวรและระบบ
เครือขาย

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

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 กระบวนการด า นระบบความ
ปลอดภัย
S4.3 กระบวนการรักษาสิ่งแวดลอม
S4.4 กระบวนการดานระบบจราจร ที่
จอดรถ
S4.5 กระบวนการดานระบบการ
บริการยานพาหนะ
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แหลงที่มาของ
งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2558
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ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการตามกลยุทธที่ทาทาย **
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียนสาขาอัตลักษณ

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนและการมีงานทําของบัณฑิตสาขาอัตลักษณ
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แหลงที่มา
ของ งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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.
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเปนเลิศ (ตอ)
กลยุทธที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนและการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนสูอาเซียน

- ตัวชี้วัดเปาหมาย
เชิงปริมาณ: วิเคราะหระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เขารวมอบรมโครงการเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนโดยบูรณาการ
ผานฐานกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน (ฟง
พูด อานและเขียน) และกลวิธี
เสริมตอการเรียนรู ไมนอยกวา
รอยละ 70

20,000
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งบประมาณ
แผนดิน

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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อาจารยรวี
ศิริปริชยากร

เชิงคุณภาพ: เพื่อใหผูเขารวม
การพัฒนาคุณภาพทางทักษะ
ภาษาอังกฤษ และสามารถนํา
ความรูทไี่ ดรบั ไปใชในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในสถานการณ
ตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรม
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเปนเลิศ (ตอ)
กลยุทธที่ 4 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนและการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด
ความสําเร็จของโครงการ)
เชิงปริมาณ: วิเคราะหขอมูล
จากแบบทดสอบวัดความ
สามารถทางการพูดภาษา
อังกฤษ โดยนําคะแนนที่ไดจาก
การสอบกอนและหลังเขาอบรม
ดวยการหาคาที (t – test
Dependent Sample)
เชิงคุณภาพ: เพื่อใหผูเขารวม
การพัฒนาคุณภาพทางทักษะ
ภาษาอังกฤษ และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ
ไดอยางเปนรูปธรรม

แหลงที่มา
ของ งปม.

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.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต ที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน
31

ระยะเวลาปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบ

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูส ะเต็ม (STEM)
ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

- ตัวชี้วัดเปาหมาย
เชิงปริมาณ ครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ ผูเขารวมอบรมมี
ความรูความสามารถจัดการศึกษา
ที่บูรณาการทางดานสะเต็มศึกษา
ตัวชี้วัด

20,000

งบประมาณ

งบประมาณ
แผนดิน

แหลงที่มา
ของ งปม.

อาจารย
ภานุวัฒน
นุมนวล

2556

ระยะเวลาปฏิบัติการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต ที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน (ตอ)
กลยุทธที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน (ตอ)
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด
ความสําเร็จของโครงการ)
เชิงปริมาณ ผูเขารวมอบรม
โครงการไมต่ํากวารอยละ 90
ของเปาหมาย
เชิงคุณภาพ ผูขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจที่เขารวม
โครงการโดยมีคะแนนคาเฉลี่ย
ไมต่ํากวา 4 จากคะแนนเต็ม 5

กลยุทธที่ 2 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ (Good Citizenship)

32

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.

ผูรับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต ที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน (ตอ)
กลยุทธที่ 3 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพื่อรองรับการเขาสูสังคมประชาคมอาเซียน
โครงการจัดทําฐานขอมูลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
เพื่อเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

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

100,000

33

งบประมาณ
แผนดิน

2558

ผูรับผิดชอบ

วาที่รอยตรี
พัฒนพงศ
ตันเจริญ

จํานวน 1 เลม
เชิงคุณภาพ
1. การนําความรูไปใชของผู
เขารับการอบรม
2. ความพึงพอใจของผูเขารับ
การอบรม
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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.

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต ที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน (ตอ)
กลยุทธที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งของศิษยเกา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในดานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหบริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสรางองคความรูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสรางความ
เขมแข็งดวยกระบวนการวิจัยสําหรับปราชญชุมชนใน
จังหวัดนครนายก

- ตัวชี้วัดเปาหมาย
เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวม
โครงการ 20 คน
เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการ
มีการนําความรูไ ปใชและมี
ความพึงพอใจ
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด
ความสําเร็จของโครงการ)
เชิงปริมาณ
1. การนําความรูไ ปใชของปราชญ
ชุมชนไมนอยวารอยละ 80
2. ความพึงพอใจของปราชญ
ชุมชนไมนอยกวารอยละ 80

52,000
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งบประมาณ
แผนดิน

วาที่รอยตรีหญิง
ขวัญใจ
จริยาทัศนกร

3. จํานวนเลมองคความรู
จํานวน 1 เลม
เชิงคุณภาพ
1. การนําความรูไปใชของ
ปราชญชุมชน
2. ความพึงพอใจของปราชญ
ชุมชน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในดานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหบริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (ตอ)
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการนําความรู นวัตกรรม มาพัฒนาองคกรอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

กลยุทธที่ 3 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษา/วิจัยกับองคกร/หนวยงานทั้งในและตางประเทศ

35

ผูรับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ
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.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในดานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหบริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (ตอ)
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู

กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย

กลยุทธที่ 6 สงเสริม สนับสนุน ใหความรูและจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา
36

ผูรับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมรวมกันของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก
กลยุทธที่ 1 การประสานประโยชนในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมที่สรางประโยชนและกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีใหกับมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนใหมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เปนนวัตกรรมใหมโดยอาศัยองคความรูและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
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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.

ผูรับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

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.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

กลยุทธที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
38

ระยะเวลาปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ตอ)
กลยุทธที่ 3 ธํารงรักษาบุคลากรที่เปนเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

39

2558

ผูรับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2557

40

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.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน (ตอ)
กลยุทธที่ 2 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)

กลยุทธที่ 3 การสรางความมั่นคงทางการเงินจากการบริการวิชาการ/โครงการพิเศษ และการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2557

ระยะเวลาปฏิบัติการ

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน (ตอ)
กลยุทธที่ 4 รณรงคและสรางจิตสํานึกของผูเรียนและบุคลากรตระหนักถึงสถานการณสิ่งแวดลอม ดูแลสังคม รวมถึงสงเสริมการปรับตัว ประหยัดพลังงาน
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2558

ผูรับผิดชอบ

**กลยุทธที่ทา ทาย หมายถึง ป จจัยทั้ งภายในและภายนอกที่เป นอุปสรรคตอความสําเร็จตามเปาหมายของหนายงาน ซึ่ งอาจพิจารณาไดจาก SWOT/ภาวการณแขงขั น ความ
ตองการและความคาดหวังของผูมสี วนไดสวนเสีย/ผลการประเมินคุณภาพ สกอ. สมศ. EdPEx เปนตน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ลําดับ
ที่
1
2
3

4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจางเหมาบริการรักษาควาามปลอดภัย
และจางเหมาบริการทําควาามสะอาด ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก
โครงการคาใชจายประจําของศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูครูสคู รูการศึกษาปฐมวัย
- การสัมมนาเชิงปฏิบัตการเพื่อรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกีย่ วทฤษฎีทางดานการศึกษาปฐมวัย
โครงการพัฒนาเว็บไซตและจัดทําระบบจัดการ
ฐานขอมูลออนไลน
- พัฒนาเว็บไซตและจัดทําระบบจัดการฐานขอมูล

งบประมาณ
(บาท)
310,080
นางสาวคณิตฐา
ปนทอง
1,088,516.38

จํานวนเงิน
2557

2558

ต.ค.
25,840

พ.ย.
25,840

ธ.ค.
25,840

ม.ค.
25,840

ก.พ.
25,840

มี.ค.
25,840

เม.ย.
25,840

พ.ค.
25,840

มิ.ย.
25,840

ก.ค.
25,840

ส.ค.
25,840

ก.ย.
25,840

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

-

25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,700

-

-

-

-

นางสาวคณิตฐา ปนทอง

25,000
อ.มุทิตา
ทาคําแสน
26,700
อ.ภานุวัฒน
นิ่มนวล
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5

ลําดับ
ที่

6

7

ออนไลน
การประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใน (SAR)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก ประจําปการศึกษา 2557
- กิจกรรมที่ 1 ใหความรูดานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนว สกอ.
โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเอกสารประกอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2557
- กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ ศูนยการศึกษานอกที่ตงั้ นครนายก
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ตามเกณฑคณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ (EdPEx)
- กิจกรรมที่ 1 ใหความรู ความเขาใจและแลกเปลีย่ น
เรียนรู ในกรอบแนวคิดและแนวทางการดําเนินงาน
ตามเกณฑ EdPEx
- กิจกรรมที่ 2 ฝกเขียนปฏิบัติการดําเนินงานตาม
EdPEx
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูส ะเต็ม
(STEM) ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

20,000

-

-

-

6,000

1,500

1,500

1,500

5,000

4,500

-

-

-

ก.ย.

วาที่รอยตรีหญิง

ขวัญใจ
จริยาทัศนกร
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.

27,000
นางสาวนฤมล
อินทสร

-

-

-

-

-

-

27,000

-

-

-

-

20,000
อ.ภานุวัฒน

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

43

-

8

ลําดับ
ที่
9

- การอบรมเชิงปฏิบัติการความรูสะเต็มศึกษา
(STEM Education Workshop)
โครงการพัฒนาองคความรูดานการวัดและประเมินผล
สาขาการศึกษาปฐมวัย
- จัดอบรมความรูดานการวัดและประเมินผล
สาขาการศึกษาปฐมวัย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนสูอาเซียน
- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษา
อังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัยมาใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในฐานะ
ที่เปนครูสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย
- กิจกรรมที่ 2 ทํากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนา ผูเรียนรวมกับวิทยากรและอาจารย
โดยแบงนักศึกษาผูเขารวมอบรมเปนกลุมตามฐาน
กิจกรรมเสริมทักษะที่ไดจดั เตรียมไว 4 ฐาน
1. ฐานฟง
2. ฐานพูด
3. ฐานอาน
4. ฐานเขียน

นิ่มนวล
30,000
อ.นิศารัตน
อิสระมโนรส
งบประมาณ
(บาท)
20,000
อ.รวี
ศิริปริชยากร

-

-

-

-

-

-

-

-

26,000

4,000

-

-

มิ.ย.
-

ก.ค.
-

ส.ค.
-

ก.ย.
-

จํานวนเงิน
2557
ต.ค.
-

พ.ย.
-

2558
ธ.ค.
-
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ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
5,000 5,000 10,000

เม.ย.
-

พ.ค.
-

10

ลําดับที่

โครงการเอกลักษณความเปนหญิงไทย งามอยาง
มีคุณคา งามอยางกุลสตรีไทย ณ นครนายก
- กิจกรรมที่ 1 งานประดิษฐรอยพวงมาลัย-พานพุม
การรอยพวงมาลัยที่หลากหลายแบบ ทั้งมาลัยชาย
เดียว มาลัยสองชาย มาลัยชํารวย ฯลฯ โรงเรียนได
พัฒนางานรอยพวงมาลัยใหสามารถใชในทุกโอกาส

โครงการ/กิจกรรม

70,000
อ.ชนมธิดา
ยาแกว

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

30,400 39,600

-

-

-

-

-

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

จํานวนเงิน
2557
ต.ค.

พ.ย.

2558
ธ.ค.

ดวยการนําพวงมาลัยมาผสมผสานกับงานใบตอง
และประยุกตเปนการประดิษฐพานพุมสักการะขึ้นมา
เพื่อใหนักศึกษา ไดนําไปใชในงานพิธีวันสําคัญตางๆ
ทั้งวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันเขาพรรษา
วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา รวมถึงงานสําคัญอื่นๆ
- กิจกรรม 2 การอบรมมารยาทไทย
มารยาทไทยถือเปนเอกลักษณที่โดดเดนของคนไทย
แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณประจําชาติแตปจจุบันสังคม
มีความเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากกระแส
วัฒนธรรมของตางชาติ และการพัฒนาของสื่อ
เทคโนโลยีทไี่ มหยุดนิ่ง เปนสาเหตุใหเยาวชนเกิดการ
เลียนแบบวัฒนธรรมจากภายนอก โดยขาดการ
กลั่นกรองควบคุมใหเหมาะสม สงผลกระทบใหเกิด

45

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปญหาสังคม
- กิจกรรม 3 อาหารไทย-ขนมไทย
1. แกงเขียวหวาน
2. ยําถั่วพูล
3. อาหารเพื่อสุขภาพ (สลัดผัก ผลไม)
4. กลวยบวชชี
5. ขนมตะโก

ลําดับที่

11

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรม 4 การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมและพัฒนา
ใหเด็กและ เปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ
และเปนพลังของแผนดินที่จะชวยกันพัฒนาประเทศชาติ
ตอไปเพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร
ของประเทศ และกระแสพระราชดํารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว จึงขอเสนอกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็ง
ดวยกระบวนการวิจัย สําหรับปราชญชุมชนจังหวัด
นครนายก

งบประมาณ
(บาท)

52,000

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.

-

-

-

-

-

52,000

-

-

-

-

-

-

วาที่รอยตรีหญิง

ขวัญใจ
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12

ลําดับที่

13
14
15

- กิจกรรมที่ 1 ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
- กิจกรรมที่ 2 ฝกปฏิบตั ิการดานกระบวนการวิจยั
ดวยการประยุกตใชองคความรูในชุมชนของตนเอง
โครงการจัดทําฐานขอมูลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
เพื่อเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 ใหความรูเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูล
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
- กิจกรรมที่ 2 รวบรวมขอมูลและสรุปองคความรู
จากขอมูลเพื่อเตรียมการเผยแพร
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
คาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกทีต่ ั้ง
นครนายก
โครงการจัดซื้อหนังสือ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

100,000
วาที่รอยตรี

-

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พัฒนพงศ ตันเจริญ

งบประมาณ
(บาท)

32,100

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.

-

-

-

-

-

-

-

-

32,100

-

-

-

อ.ธมลวรรณ เปรมศรี

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

นางสาวคณิตฐา ปนทอง

33,600

-

-

33,600

นางสาวเอมิกา รัตนมาลา
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ภาคผนวก

ปรัชญามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางยั่งยืน (Sustainable Survivability)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน
ความเปนเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตรศูนยฯ
นครนายก พ.ศ. 2557 - 2560

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 - 2560

ปรัชญาศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก : เปนศูนยการศึกษานอกทีต่ ั้งที่เปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน

สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ 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
รวมจํานวนเงินทั้งสามโครงการ 70,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะ
ความเปนเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย
บนพื้นฐานของความเปนเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การสรางและพัฒนาองคความรู
และนวัตกรรมในดานที่มีความ
เชี่ยวชาญและสงเสริมการเรียนรู
ตอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การประสานประโยชนและความรวมมือในการ
พัฒนาความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอกเพื่อการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก
เพื่อการบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนา
ความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ

สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
มีโครงการ จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูการศึกษาปฐมวัย
งบประมาณ 25,000 บาท
2. โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสรางความ
เขมแข็งดวยกระบวนการวิจัยสําหรับปราชญชุมชน
ในจังหวัดนครนายก งบประมาณ 52,000 บาท
3. โครงการเอกลักษณความเปนหญิงไทย งามอยางมีคุณคา
งามอยางกุลสตรีไทย ณ. นครนายก งบประมาณ
70,000 บาท
รวมจํานวนเงินทั้งสามโครงการ 147,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

มีโครงการ จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใน (SAR)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ประจําปการศึกษา 2557 งบประมาณ
20,000 บาท
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ของศูนยการศึกษานอกทีต่ ั้ง นครนายก ตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
งบประมาณ 27,000 บาท
3. โครงการการจัดการความรูบนฐานขอมูลออนไลน
งบประมาณ 26,700 บาท
4. โครงการจัดซื้อหนังสือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณ 33,600 บาท
รวมจํานวนเงินทั้งสี่โครงการ 107,300 บาท

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความอยูรอดและเติบโตอยาง
ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทา
ทันการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ความอยูรอด
และเติบโตที่ยั่งยืน
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

มีโครงการ จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจางเหมา
บริการทําความสะอาด ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
งบประมาณ 310,080 บาท
2. โครงการคาใชจายประจําศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
งบประมาณ 1,088,516.38 บาท
3. โครงการจัดทําฐานขอมูลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก gพื่อเผยแพรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส งบประมาณ 100,000 บาท
4. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก งบประมาณ 31,200 บาท
5. โครงการคาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
งบประมาณ 1,020,000 บาท
รวมจํานวนเงินทั้งหาโครงการ 2,549,796.38 บาท

แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
วิสัยทัศน

เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งทีม่ ีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการ
วิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความเขมแข็งของทองถิ่น และไดรับการยอมรับระดับชาติ

เปาประสงค

1. หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียน
การสอนมีมาตรฐานทันสมัย
2. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. ผลการวิจยั และวิชาการเปนที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ
4. การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา

vยุทธศาสตร

การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพืน้ ฐาน
ของความเปนเลิศ

กลยุทธ

1. จัดประชาสัมพันธหลักสูตร
2. สอบคัดเลือกนักศึกษาทีจ่ ะเขาเรียนตามหลักสูตร
3. จัดการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
4. พัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ
5. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูครูในศตวรรษที่ 21
6. สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูครูมอื อาชีพ
7. ปลูกจิตสํานึกสรางความผูกพันกับศูนยฯ นครนายก
8. สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมงานวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ
9. สรางเครือขายกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน
10. สนับสนุนใหนักศึกษาทํางานวิชาการรวมกับอาจารย
11. จัดตั้งชมรมศิษยเกาศูนยฯ
12. พัฒนาศักยภาพศิษยเกา
13. สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาศูนยฯ
นครนายก

1. ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
2. พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น
3. สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
2. พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนยฯ
3. จัดสภาพแวดลอมที่เอือ้ ตอองคกรแหงการเรียนรู
4. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
จัดการ

………………………………………………………….
การสานประโยชน
และความรวมมือในการพัฒนาความรู
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของ
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก
บุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อบริการวิชาการ
1. สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดีของ
ศูนยฯ นครนายก
2. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ตามความตองการ
ของชุมชนและทองถิน่
3. พัฒนางานวิจัยเพือ่ แกไขปญหาทองถิน่
4. พัฒนาวารสารวิจัยปฐมวัยศึกษา
5. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายก
เปนศูนยการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย
6. สรางนวัตกรรมเพือ่ แกไขปญหาทองถิน่
7. สงเสริมอาหารพื้นบาน
8 สงเสริมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

9. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิต
สาธารณะแกบุคลากร
10. ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับสังคม
อาเซียน

1. มีรายการผลการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
สมรรถนะของตําแหนงแตละสาย
2. อาจารยมีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาเอกเพิ่มขึน้
3. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ
4. จัดประชุมวิชาการการวิจัยดานการจัดการความรู
ระดับชาติ พ.ศ. 2560
5. พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตําแหนงงาน
6. จัดสรรบุคลากรใหปฏิบัตงิ านไดตรงตามตําแหนงงาน
7. มีรายงานผลการดําเนินงานตรงตามตําแหนงงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
8. มีระบบคาตอบแทนและสวัสดิการสนับสนุนบุคลากร
9. สรางบรรยากาศการเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู
10. พัฒนาสภาพแวดลอมเอื้อตอการเปนองคกรแหง
การเรียนรู
11. มีการพัฒนาบุคลากเพือ่ นําไปพัฒนาการจัดการศึกษา
12. สงเสริมใหบุคลากรใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
13. บุคลากรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีเพือ่ การ
วางแผนพัฒนางาน

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการ
คลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได
3. มีระบบเครือขายความรวมมือ
4. การประชาสัมพันธเชิงรุก
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน
1. มีการวางแผนการบริหารงานของศูนยฯนครนายก
2. มีการวางแผนเชิงกลยุทธ และแผนตางๆ ของ
ศูนยฯ นครนายก
3. จัดใหมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนและจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร (KM)
4. จัดทําระบบการประกันคุณภาพ สมศ., สกอ.
และ EdPEx ของทุกป
5. สรางความรวมมือหรือโครงการบริการวิชาการ
กับหนวยงานภายใน/ภายนอก
6. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธโดยใช website,
การจัดรายการวิทยุ, บทความประชาสัมพันธ,
การจัดทําวารสารทางวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหแกบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลขาวสาร

