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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 (สองแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) 
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 

ค 
 



สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒   
๑. มีโครงการ จํานวน 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. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปล่ียนแปลง
เพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ีย่ังยืน มี ๔ เปาประสงค คือ 

๔.๑ มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔.๒ มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
๔.๓ มีระบบเครือขายความรวมมือ 
๔.๔ การประชาสัมพันธเชิงรุก 
 

ง 
 



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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