
แผนปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

โครงการตามกลยุทธท่ีทาทาย ** 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

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 
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 

                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนและการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

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 

กลยุทธท่ี 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน 
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ (Good Citizenship) 
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมประชาคมอาเซียน 
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 4 การเสริมสรางความเขมแข็งของศิษยเกา 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

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  
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสรางองคความรูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศ 
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนการนําความรู นวัตกรรม มาพัฒนาองคกรอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษา/วิจัยกับองคกร/หนวยงานท้ังในและตางประเทศ 

                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู 
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
                  
                  
                  

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

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมรวมกันของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก  
กลยุทธท่ี 1 การประสานประโยชนในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมท่ีสรางประโยชนและกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัย 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

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

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

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 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการ

เพ่ือเผยแพรสูสังคม 
ตัวชี้วัดเปาหมาย 
เชิงปริมาณ  
เลมองคความรูทางวิชาการ 1 เลม 
เชิงคุณภาพ  
ความ พึ งพ อ ใจขอ งผู เข า ร วม
โครงการไมนอยกวารอยละ 80 
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค  
เชิงปริมาณ  
1. จํานวนองคความรูทางวิชาการ  
    1 เลม 

 

26,000 งบประมาณ
แผนดิน 

            วาท่ีรอยตรีหญิง 
ดร.ขวัญใจ  
จริยาทัศนกร 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

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 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน (ตอ) 
  2. ไดเครือขายทางดานการวิจัย 

    และดานวิชาการระหวาง 
    บุคลากรศูนยการศึกษานอก 
    ท่ีตั้งนครนายก และบุคลากร 
    ทางการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก 
    เล็ก จังหวัดนครนายก ไมนอย 
    วารอยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรศูนยการศึกษานอก 
    ท่ีตั้งนครนายก และบุคลากร 
    ทางการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก 
    เล็ก จังหวัดนครนายก ได 
    เผยแพรงานวิจัย งานทาง 
    วิชาการ งานสรางสรรคอยาง 
    ตอเน่ือง 
2. มีการบูรณาการเครือขายทาง 
    ดานการวิจัยและดานวิชาการ 
    ระหวางบุคลากรศูนย 
    การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
   และบุคลากรทางการศึกษา 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด 
   นครนายก รวมกัน 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 2558 2559 

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 
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 4 รณรงคและสรางจิตสํานึกของผูเรียนและบุคลากรตระหนักถึงสถานการณสิ่งแวดลอม ดูแลสังคม รวมถึงสงเสริมการปรับตัว ประหยัดพลังงาน 
                  
                  
                  

 
**กลยุทธท่ีทาทาย หมายถึง ปจจัยท้ังภายในและภายนอกที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จตามเปาหมายของหนายงาน ซึ่งอาจพิจารณาไดจาก SWOT/ภาวการณแขงขัน ความตองการและความ

คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสยี/ผลการประเมินคุณภาพ สกอ. สมศ. EdPEx เปนตน 
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