
แนวทางการพัฒนาในอนาคต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 
ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง นครนายก ไดศึกษาวิเคราะหความพรอมและศักยภาพของ

ศูนยเพ่ือหาโอกาสการพัฒนาโดยเนนการวิเคราะหจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาบนพ้ืนฐานความรู
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ศักยภาพดานการตลาด ผูมีสวนไดสวนเสีย พ้ืนท่ีทองถ่ินชุมชนนํามาใช
ในการปรับปรุงแผนพัฒนาในชวงระยะป 2558 - 2560 เพ่ือรองรับการขายหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน อาคารสถานท่ีเนื่องจากปจจุบันอยูระหวางการกอสราง จากการวิเคราะหจุดแข็งและโอกาส
ในการพัฒนาดังกลาวสามารถนํามาสรุปในภาพรวมไดดังตอไปนี้ 
 

1. ภาพอนาคต  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ป 2560 

  

           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 

 2. จํานวนนักศึกษาปการศึกษาปจจุบัน - 2560 
2.1 จํานวนนักศึกษาและแผนการรับนักศึกษา (ภาคปกติ) 
 

ปการศึกษา สาขา แผนการรับ จํานวนท่ีรับ จํานวนนักศึกษา
ตามแผน 

2558 สาขาการศึกษาปฐมวัย 60 86 310 
2559 สาขาการศึกษาปฐมวัย 

สาขาการประถมศึกษา 
60 
60 

70 
70 

428* 

2560 สาขาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาการประถมศึกษา 

60 
60 

70 
70 

525* 

 รวม          525* 

* หักจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาออกแลว 
 

2.2 จํานวนนักศึกษาตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (รมป.2) 
จํานวน 153 คน 

ภาพท่ี 1 จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  

ภาพท่ี 2 นักศึกษามีความสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  
           บุคลิกภาพดี มีความเปนการบานการเรือน  
           มภีาวะผูนําและมีความพรอมเปนครูมืออาชีพ  

ภาพท่ี 3 บริหารจัดการมุงสูองคกรแหง 
            ความเปนเลิศ ภาพท่ี 4 บุคลากรมีสมรรถนะสูงในดานการจดัการ 

            เรียนการสอนและการวิจัย 

ภาพท่ี 5 เปนศูนยการเรียนรู ฝกอบรม 
           ปฏิบัติการดานการวิจยัและนวัตกรรม 
           สําหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 

ภาพท่ี 6 จัดหารายไดสามารถเลี้ยงตัวเองได 
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3. แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ  
เปนผูนําในการจัดการศึกษา วิจัยและผลิตครูดานการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาในระดับ

นานาชาติ 
พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยนวัตกรรมดานการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีรับผิดชอบตอ
สังคมและทองถ่ินโดยระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ  

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

 
การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 
แผนกลยุทธศูนยฯ (เดิม) แผนกลยุทธศูนยฯ  

(ปรับปรุงตามกลยุทธมหาวิทยาลัย) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: 
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐาน
ของความเปนเลิศ 
เปาประสงค : 
หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการ 
    เรยีนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตาม 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
ผลการวิจัยและวิชาการเปนท่ียอมรับใน 
   ระดับชาติ/นานาชาติ 
การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   ของศิษยเกา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: 
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐาน

ของความเปนเลิศ 
เปาประสงค : 
หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการ 
    เรยีนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตาม 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
ผลการวิจัยและวิชาการเปนท่ียอมรับใน 
   ระดับชาติ/นานาชาติ 
การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   ของศิษยเกา 

 เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการ 
    จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและ 
    ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 เปนศูนยการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
    ปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ 
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แผนกลยุทธศูนยฯ (เดิม) แผนกลยุทธศูนยฯ  
(ปรับปรุงตามกลยุทธมหาวิทยาลัย) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: 
การสานประโยชนและความรวมมือในการ
พัฒนาความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 
เปาประสงค :   
ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาค 
    ทางการศึกษา 
พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข 
    ปญหาทางสังคมทองถ่ิน 
สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมี 
   สวนไดสวนเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: 
การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนา
ความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 
เปาประสงค :   
ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาค 
    ทางการศึกษา 
พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข 
    ปญหาทางสังคมทองถ่ิน 
สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมี 
    สวนไดสวนเสีย 
  สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการ 
     เตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: 
การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนา  
สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
เปาประสงค :  
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ 
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย 
จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกร 
   แหงการเรียนรู 
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   เพ่ือการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: 
การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนา 
สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
เปาประสงค :  
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ 
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย 
จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกร 
   แหงการเรียนรู 

 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    เพ่ือการจัดการ 
 สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 
    ของบุคลากร 
 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให 
    สามารถทํางานไดสูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ียั่งยืน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ียั่งยืน 
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แผนกลยุทธศูนยฯ (เดิม) แผนกลยุทธศูนยฯ  
(ปรับปรุงตามกลยุทธมหาวิทยาลัย) 

เปาประสงค:   
มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผล 
มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหาร 
   จัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
มีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย  
   ศูนยการศึกษา หรือหนวยงานจัดการศึกษา 
การประชาสัมพันธเชิงรุก 

เปาประสงค:   
มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผล 
มีระบบประกันคุณภาพภายในการบริหาร 
   จัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาล ตรวจสอบได 
มีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย  
   ศูนยการศึกษา หรือหนวยงานจัดการศึกษา 

 การประชาสัมพันธเชิงรุก 
 พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหได 
    ตามมาตรฐาน  
 เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการ 
    พัฒนามหาวิทยาลัย 
 การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถ่ิน  
 พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนใน 
    รูปแบบของการบริการวิชาการตามความ 
    เชี่ยวชาญท่ีนํามาซ่ึงรายไดของศูนย  

 
แผนกลยุทธและโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเนินการในปการศึกษา 2558 – 2560 

 
 

แผนกลยุทธศูนยฯ  กิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : 
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐาน 
ของความเปนเลิศ 

 
1. ขยายการเปดหลักสูตรปริญญาตรี  
   การประถมศึกษา 
2. ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
   ประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
3. ทําความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
   แหงชาติในการจัดตั้งสถานท่ีทดสอบมาตรฐาน 
   ฝมือแรงงานแหงชาติสาขาการปฐมวัย 
4. จัดทําวารสารวิจัยเนนดานนวัตกรรมการเรียน 
   การสอนปฐมวัยและประถมศึกษาใหบุคลากร 
   มีผลงานวิจัยตีพิมพอยางนอยปละ 6 เรื่อง 
   เพ่ือเผยแพรองคความรูและความเชี่ยวชาญ 
   ของบุคลากร 
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แผนกลยุทธศูนยฯ  กิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : 
การสานประโยชนและความรวมมือในการ  
พัฒนาความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
และหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 

1. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดทํา 
   หลักสูตรเตรียมครู Teacher Program สําหรับ  
   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือตอยอด 
   เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี เพ่ือใหได 
   นักเรียนตามคุณลักษณะตามตองการจํานวน 
   ปละ 30- 40 คน 
2. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 
    พ้ืนท่ีเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการและ 
    การแรกเปลี่ยนเรียนรู 
3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนและ 
   บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายก 
   โดยใชรูปแบบ STEM ศึกษาซ่ึงเปนรูปแบบ 
   การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนความเปนเลิศ 
   ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : 
การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนา 
สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

1. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญา 
   เอกและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการอยาง 
   นอยปละ 2 คนตอเนื่อง 
2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีวุฒิปริญญา 
   โทท้ังหมดภายใน ป 2560 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการ  
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ียั่งยืน 

  
 

1. การประชาสัมพันธเชิงรุกในเชิงวิชาการและ 
   การบริการวิชาการโดยการจัดรายการวิทยุ 
   ทองถ่ิน/ชุมชนเนนการนําเสนอองคความรูใน 
   การพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
2. จัด Open House เพ่ือนําเสนอผลงานของ 
   นักเรียน นักศึกษาและอาจารย 
3. พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหได 
   ตามมาตรฐาน 
4. พัฒนาหนวยงานในรปูแบบของการบริการ 
    วิชาการตามความเชี่ยวชาญท่ีนํามาซ่ึงรายได 
    ของศูนยเชนศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม 
5. สงเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพทาง 
    การศึกษาโดยใชระบบ EdPEx 
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 4. บุคลากรขีดสมรรถนะสูง 
ในแผนพัฒนาศูนยการศึกษาระยะ 5 (2557 – 2561) ศูนยเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ใหเปนผูท่ีมีศักยภาพสูง 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 
 
 

เชี่ยวชาญ 

ความสามารถในการวิจยั   

สร้างนวตักรรมและต่อยอดองค์

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะตามสายงาน 

คานิยมรวม 
Standard  Managements Advance 
Research Technology 

บุคลากรสายวิชาการ 
มีองคความรูในสาขา มีทักษะการ
สอน  มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ
และ IT ระดับดีการปฏิบัติงานแบบ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 
ยึดการทํางานดวยระบบประกัน
คุณภาพสูความเปนเลิศ  เนนการ
ปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานและการมี
สวนรวม 

 

2558                                     กระบวนการพัฒนา                                   2560     

 - สรางความเขาใจ 
   ในแนวทางการ  
   พัฒนาศูนย 
 - กําหนดทิศ 
   ทางการพัฒนา  
   สมรรถนะ 

- จัดทําแผนยุทธ     
  ศาสตรการพัฒนา    
- สงเสริมการศึกษา    
   ตอและการทํา 
  ผลงานวิชาการ 

 

- พัฒนาสมรรถนะ 

  ของบุคลากรตามแผน 
- ปรับปรุงวางระบบการ 
  ปฏบิัติงาน 
           
          

- จัดคนเขาสู 
  ตําแหนงงานตาม 
  สมรรถนะ 
- ประเมินผลปฏิบัติงาน  
  และใหรางวลั 
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การพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอและตําแหนงทางวิชาการ 
 

ปการศึกษา การพัฒนาบุคลาการ 

2558 สายสนับสนุน 
    - สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขา วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา  
      จํานวน 1 คน 
    - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
      จํานวน 2 คน 
    - ศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 1 คน 
สายวิชาการ     

- ไดรับตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน 
2559 สายสนับสนุน 

- ศึกษาตอระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน 
สายวิชาการ 
    - ศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน 
    - สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขา วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา 
      จํานวน 1 คน 
    - ไดรับตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน 

2560 สายสนับสนุน 
    - ศึกษาตอระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน 
    - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน 
สายวิชาการ 
    - ศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน 
    - ไดรับตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน 
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5. ความสัมพันธเช่ือมโยงกับหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและธุรกิจวิชาการ 

กับศูนยการศึกษา 
 

หนวยงาน ความเช่ือมโยง 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 1. เปนแหลงการเรียนรูและฝกประสบการณสําหรับนักศึกษา 
2. เปนศูนยปฏิบัติการดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดาน 
    การเรียนรูสําหรับอาจารยและนักศึกษา 
3. เปนแหลงจัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน รูปแบบการจัดการ 
   เรียนการสอนดานการศึกษาปฐมวัย 

โครงการโฮมเบเกอรี่ นครนายก 1. เปนสถานท่ีใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มสําหรับ 
   อาจารยและนักศึกษาท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในทุกป 
2. เปนแหลงผลิตอาหารสําหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
3. เปนศูนยฝกอบรมอาชีพระยะสั่น หลักสูตรดานอาหาร 
   และขนมอบสําหรับนักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
4. เปนสถานท่ีศึกษาวิจัยทดลองดานอาหาร ขนม เครื่องดื่ม 
    โดยเนนผลิตภัณฑท่ีไดจากขาวหอมมะลิหรือผลิตภัณฑ 
    เพ่ือสุขภาพจากเกษตรอินทรียใหเปนแบรนดของศูนย 
    นครนายก 

โครงการโรงสีขาว 1. เปนแหลงศึกษาดูงาน ฝกประสบการณดานการจัดการ 
    ขาวในเชิงธุรกิจ 
2. เปนหนวยงานสนับสนุนวัตถุดิบดานอาหารใหกับโครงการ 
   โอมเบเกอรี่ในการบริการนักศึกษาและสรางผลิตภัณฑเพ่ือ 
   สุขภาพดานเกษตรอินทรีย 
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 6. การเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดใหความสําคัญดานการพัฒนาสมรรถนะดาน
ภาษาอังกฤษสําหรับศึกษาโดยกําหนดเปนแผนพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาไวดังนี้ 
 

ช้ันป วัตถุประสงค กิจกรรม 

ช้ันปท่ี 1 นักศึกษามีพ้ืนฐานและเจคติท่ีดี
ในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารกับผูอ่ืนมีผลการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับ B 
ข้ึนไป  

- กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
การติดตอสื่อสารผานสื่ออิเล็คทรอนิกส หรือ สื่อ 
ICT (Information Communication 
Technology) 
- การติดตอกับนักศึกษาตางชาติโดยใชสื่อ social 
network เพ่ือฝกภาษา 
- นักศึกษาตองสะสมคําศัพทภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การสื่อสารอยางนอย 400 คํา 

ช้ันปท่ี 2 นักศึกษามีทักษะอาน การฟง 
พูด  ภาษาอังกฤษในระดับท่ี
สามารถสื่อสารกับบุคลอ่ืนไดใน
ระดับเบื้องตน 

- กิจกรรมสงเสริมทักษะการฟง พูด อาน ท่ีใหท้ัง
ความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลินแบบเลน
ปนเรียน (Paly and Learn) ท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ในบริบทของ
ศูนยฯ 
- นักศึกษาจะตองสะสมคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารไดอยางนอย 600 คํา 

ช้ันปท่ี 3 นักศึกษามีทักษะการฟง พูด 
อานเขียน ภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ีสามารถสื่อสารกับบุคล
อ่ืนในระดับดี 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะดานการเขียน ผานการ
เรียนรูจากบทเรียนตางๆ เชน บทเรียนการพูด 
การฟงบนอินเตอรเน็ท social network  
- นักศึกษาตองสะสมคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารไดอยางนอย 800 คํา 

ช้ันปท่ี 4 นักศึกษามีความรูทักษะ
ภาษาอังกฤษในดานตางๆ 
สามารถผานการทดสอบ SDU-
Test 

- กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการทดสอบ SDU-Test  
- นักศึกษาตองสะสมคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารอยางนอย 1,000 คํา 

ช้ันปท่ี 5 นักศึกษามีความรูดานการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการ
สอนในระดับปฐมวัยอยูในระดับดี 

กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย และนําไปใชใน
การฝกสอน 

 
 
 

รายงานผลการดาํเนินงาน ประจําปการศกึษา 7255  ตามเกณฑคณุภาพการศกึษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลศิ (EdPEx) 127 

 
 



 
7. โครงการธุรกิจวิชาการ ในปการศึกษา 2558 – 2560  
ในการดําเนินกิจกรรมธุรกิจทางวิชาการของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ซ่ึงมีหนวย

สนับสนุนการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดหารายไดเพ่ือสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในรูปของ
องคกรอยูแลว ซ่ึงมีหนวยงานกํากับโดยตรงและมีโครงสรางเฉพาะ เชน โครงการโรงสีขาวสวนดุสิต 
โครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรรี่ นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซ่ึงศูนยมีหนาท่ีใหการ
สนับสนุนและประสานประโยชนจากโครงการเพ่ือการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ซ่ึงในการ
จัดทําแผนธุรกิจวิชาการจึงมุงไปท่ีกิจกรรมตามความเชี่ยวชาญและสรางความเขมแข็งทางวิชาการของ
บุคลกร ดังนี้ 

 

ธุรกิจบริการ ลักษณะธุรกิจ/กิจกรรม 

ศูนยฝกอบรมและพัฒนา 
การทองเท่ียว 

   ใหบริการในการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เชน 
    - หลักสูตรการสรางสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย 
    - การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ 
      สถิติข้ันสูง 
    - หลักสูตรดานการวิจัย 
    - การพัฒนาบุคลิกภาพ 
    - หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ตามท่ีหนวยงานตองการ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาทองถิ่น     - ใหบริการดานการแนะนําในการทําวิจัยใหกับนักศึกษา  
      อาจารยและบุคคลท่ัวไป 
   - เปนศูนยใหบริการรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือสนับสนุน 
     การทําวิจัยสําหรับอาจารยบุคลากรและบุคลท่ัวไปในรูปแบบ 
     เชิงธุรกิจมีคาบริการ 
   - รับทํางานวิจัยใหกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
   - จัดทําวารสารการวิจัยมี Peer Review เพ่ือเผยแพรองค 
     ความรูดานการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยและ 
     ประถมศึกษาของบุคลากรและบุคลท่ัวไปในรูปวารสาร 
     อิเล็กทรอนิกส   

ศูนยถายเอกสาร  
SDU-MINI Copy 

   ใหบริการรานเอกสาร เย็บปก เขาเลม สําหรับบุคลากรและ 
   นักศึกษา สนับสนุนเอกสารในการจัดการเรียนการสอน  
   การทําสื่อ 

ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู    เปนศูนยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส สําหรับ 
   เด็กเล็กปฐมวัย พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย 
   เชน สื่อซีดี การเรียนรู นิทาน คูมือการสอน หนังสือกิจกรรม 
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แผนรายไดของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2566 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดประมาณการรายไดจากการ
ดําเนินงานตางๆ ตั้งแตปงบประมาณ 2557-2566 รวมระยะเวลา 10 ป โดยภาพรวมการประมาณการ
รายได รวมเปนเงินท้ังหมด 532,138,000 บาท แบงเปน 4 แหลง ประกอบดวย 

 

ลําดับ แหลงของรายได จํานวนเงิน (บาท) 
1 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

  - ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  - ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา 

224,730,000 

2 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
สาขานครนายก (อนุบาล และประถมศึกษา) 

269,408,000 

3 การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
  - ศษ.ม. สาขาการวิจัยและการประเมินทางการศึกษา 
  - ศษ.ม. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

18,000,000 

4 การบริการวิชาการ และรายรับอ่ืนๆ  
(ศูนยฝกอบรม ศูนยวิจัย ศูนยหนังสือ เบเกอรี่) 

20,000,000 

รวมรายได 532,138,000 
 

ซ่ึงรายละเอียดรายไดของแตละแหลง มีดังนี้ 
1. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของศูนยฯ นครนายก จํานวน 2 หลักสูตร 
ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ประมาณการรายไดตลอดระยะเวลา 10 ป จํานวน 224,730,000 บาท 

 

หลักสูตร/ป      การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา 
จํานวน (คน รายได (บาท) จํานวน (คน) รายได (บาท) 

2557 225 10,125,000 -  
2558 294 13,230,000 -  
2559 342 15,390,000 -  
2560 338 15,210,000 70 3,150,000 
2561 322 14,490,000 140 6,300,000 
2562 323 14,535,000 210 9,450,000 
2563 350 15,750,000 280 12,600,000 
2564 350 15,750,000 350 15,750,000 
2565 350 15,750,000 350 15,750,000 
2566 350 15,750,000 350 15,750,000 
รวม 3,244 145,980,000 1,750 78,750,000 

รวมเปนเงินท้ังหมด 224,730,000 
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2. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก ประกอบดวย 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล และประถมศึกษา โดยประมาณการรายไดตลอดระยะเวลา 
10 ป จํานวน 269,408,000 บาท 

 

หลักสูตร/ป อนุบาล 
(3.5-5 ป) 

ประถมศึกษา 
(6.5-12 ป) 

จํานวน (คน) รายได (บาท) จํานวน (คน) รายได (บาท) 
2557 116 5,568,000 - - 
2558 150 7,200,000 - - 
2559 180 8,640,000 - - 
2560 150 7,200,000 100 7,600,000 
2561 150 7,200,000 200 15,200,000 
2562 150 7,200,000 300 22,800,000 
2563 150 7,200,000 400 30,400,000 
2564 150 7,200,000 500 38,000,000 
2565 150 7,200,000 600 45,600,000 
2566 150 7,200,000 500 38,000,000 
รวม 1,496 71,808,000 2,600 197,600,000 

รวมเปนเงินท้ังหมด 269,408,000 

 
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะประกอบดวย 2 หลักสูตร ไดแก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา และหลักสูตรศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยประมาณการรายไดตั้งแตป 2559-2566 จํานวน 
18,000,000 บาท 

 

หลักสูตร/ป การวิจัยและประเมินทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัย 
จํานวน (คน) รายได (บาท) จํานวน (คน) รายได (บาท) 

2559 20 600,000 20 600,000 
2560 40 1,200,000 40 1,200,000 
2561 40 1,200,000 40 1,200,000 

2562 40 1,200,000 40 1,200,000 

2563 40 1,200,000 40 1,200,000 

2564 40 1,200,000 40 1,200,000 

2565 40 1,200,000 40 1,200,000 

2566 40 1,200,000 40 1,200,000 

รวม 300 9,000,000 300 9,000,000 

รวมเปนเงินท้ังหมด 18,000,000 
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4. รายรับอ่ืนๆ 
รายรับอื่นๆ ประกอบดวย การบริการวิชาการ ศูนยฝกอบรม ศูนยวิจัย ศูนยหนังสือ    

และเบเกอรี่ โดยประมาณการรายไดตลอด 10 ป จํานวน 20,000,000 บาท 
 

ปงบประมาณ รายไดจากรายรับอ่ืนๆ 

2557 2,000,000 
2558 2,000,000 
2559 2,000,000 
2560 2,000,000 
2561 2,000,000 
2562 2,000,000 
2563 2,000,000 
2564 2,000,000 
2565 2,000,000 
2566 2,000,000 

รวมเปนเงิน 20,000,000 
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