
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 
  เชิงคุณภาพ: เพ่ือใหผูเขารวม 
  การพัฒนาคุณภาพทางทักษะ 
  ภาษาอังกฤษ และสามารถนํา 
  ความรูท่ีไดรบัไปใชในการสื่อสาร  
  ภาษาอังกฤษในสถานการณ 
  ตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรม 

20,000 งบประมาณ 
แผนดิน 

            อาจารยรวี 
ศิริปริชยากร 
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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 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 
 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูสะเต็ม (STEM) 

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

20,000 งบประมาณ 
แผนดิน 

            อาจารย 
ภานุวัฒน 
นุมนวล 
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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  
     จํานวน 1 เลม 
    เชิงคุณภาพ  
    1. การนําความรูไปใชของผู 
       เขารับการอบรม 
    2. ความพึงพอใจของผูเขารับ 
       การอบรม 

100,000 งบประมาณ 
แผนดิน 

            วาท่ีรอยตร ี
พัฒนพงศ 
ตันเจรญิ 
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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 4 การเสริมสรางความเขมแข็งของศิษยเกา 
                  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในดานท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือใหบริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสรางองคความรูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศ 
 โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความ

เขมแข็งดวยกระบวนการวิจัยสําหรับปราชญชุมชนใน
จังหวัดนครนายก 
 

- ตัวชี้วัดเปาหมาย 
  เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวม 
  โครงการ 20 คน 
  เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการ 
   มีการนําความรูไปใชและม ี
   ความพึงพอใจ 
- ตัวชี้วัดวัตถุประสงค (วัด 
  ความสําเร็จของโครงการ) 
  เชิงปริมาณ  
  1. การนําความรูไปใชของปราชญ 
     ชุมชนไมนอยวารอยละ 80 
  2. ความพึงพอใจของปราชญ 
     ชุมชนไมนอยกวารอยละ 80 
  3. จํานวนเลมองคความรู  
     จํานวน 1 เลม 
  เชิงคุณภาพ  
  1. การนําความรูไปใชของ 
     ปราชญชุมชน 
  2. ความพึงพอใจของปราชญ 
     ชุมชน 

52,000 งบประมาณ
แผนดิน 

            วาท่ีรอยตรีหญิง 
ขวัญใจ 
จริยาทัศนกร 
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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 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 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

~ 19 ~ 
 



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 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

~ 20 ~ 
 



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 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

~ 21 ~ 
 



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 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

~ 22 ~ 
 



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 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
**กลยุทธท่ีทาทาย หมายถึง ปจจัยท้ังภายในและภายนอกที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จตามเปาหมายของหนายงาน ซึ่งอาจพิจารณาไดจาก SWOT/ภาวการณแขงขัน ความตองการและความ

คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสยี/ผลการประเมินคุณภาพ สกอ. สมศ. EdPEx เปนตน 
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