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ประเด็นที่ 6. ดานการบริหารและการติดตอประสานงานระหวางศูนยกับ
สถานที่ตั้งหลัก
6.1 แสดงโครงสรางการบริหารงานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกมีโครงสรางการบริหารงานที่เชื่อมโยงในการบริหารงาน
ตามโครงสรางการบริหารงานเปนไปตามมหาวิทยาลัยกําหนด

หมายเหตุ * เปนสวนงานที่อยูในแผนพัฒนาศูนยการศึกษา

ภาพที่ 6.1 แสดงแผนผังโครงสรางการบริหารศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก
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ภาพที่ 6.1 แสดงแผนผังโครงสรางการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิต ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก
6.2 แสดงหลักฐานการบริหารงบประมาณของศูนยนอกสถานที่ตั้ง
งบประมาณแผนดินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ใหกับศูนยฯ นครนายกทั้งสิ้น 329,700 บาท (สามแสนสองหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)
ซึ่งไดนําไปจัดสรรสําหรับดําเนินงาน/โครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการการประกัน คุณ ภาพทางการศึก ษา การประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาเพื่อ การ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และเขียนรายงานผลการดําเนินงานแบบมีสวนรวม ประจําป 2557
จํานวนเงิน 27,000 บาท
2. โครงการการประกันคุณภาพทางการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และจัดทํา
เอกสารเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจําป 2557 จํานวน 25,000 บาท
3. โครงการกาวแรกสู มสด.จํานวนเงิน 35,000 บาท
4. โครงการนวัตกรรมเสริมสรางของเลนพื้นบานและของเลนไทยโบราณจากภูมิปญญาทองถิ่น
ตามวิถีความพอเพียงจํานวนเงิน 55,000 บาท
5. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา (Internship)จํานวนเงิน 76,900 บาท
6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนมทองถิ่นโดยภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดนครนายก
แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวนเงิน 90,000 บาท
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงเพื่อการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในสาขา
ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับชาติหรือนานาชาติ(โครงการจัดงานนําเสนอผลงานวิจัยสาขาการศึกษาปฐมวัย
ระดับชาติ ป 2560) จํานวนเงิน 20,800 บาท
การเบิกจายงบประมาณ
งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ทั้งหมด 329,700.00 บาทโดยมีรายละเอียดการเบิกจาย ดังนี้
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1. กันเงินแลว 294,700.00 บาท คิดเปน 89.38% (ยังไมไดกันเงิน = 35,000.00บาท คิดเปน
10.62%)
2. ตรวจจายแลว 135,000.00 บาท คิดเปน 40.95 % (ยังไมไดดําเนิน การตรวจจาย =
194,700.00 บาท คิดเปน 59.05%)
***ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
สรุปภาพรวมโครงการตามพันธกิจและโครงการตามกลยุทธที่ทาทายของศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก
โครงการและกิจกรรมของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกมีทั้งสิ้น 14 โครงการ/กิจกรรม
แบงเปน
1. โครงการตามพันธกิจจํานวน 6 โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ 43 ของโครงการทั้งหมด
2. โครงการตามกลยุทธที่ทาทายจํานวน 8 โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ 57 ของโครงการทั้งหมด
สามารถสรุปขอมูลไดดังแผนภาพตอไปนี้

โครงการตามพันธกิจและโครงการตามกลยุทธที่ทาทาย
โครงการตามพันธกิจของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกมีทั้งสิ้น 6 โครงการ/กิจกรรม
1.Management Process จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ 17 ของโครงการ
ตามพันธกิจทั้งหมด
- M 1 กระบวนการบริหารกลยุทธจํานวน -โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละของ-โครงการตาม
พันธกิจทั้งหมด
- M 2กระบวนการบริหารทั่วไปจํานวน 1 โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ 17 ของโครงการ
ตามพันธกิจทั้งหมด
2.Core Process จํ านวน 2 โครงการ/กิ จกรรมคิ ดเป นร อยละ 32 ของโครงการตามพั นธกิ จ
ทั้งหมด
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- C 1กระบวนการผลิตบัณฑิตจํานวน 2 โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ 32 ของโครงการ
ตามพันธกิจทั้งหมด
- C 2 กระบวนการวิจัยจํานวน -โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ-ของโครงการตามพันธกิจ
ทั้งหมด
- C 3 กระบวนการบริการวิชาการจํานวน -โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ -ของโครงการ
ตามพันธกิจทั้งหมด
- C 4 กระบวนการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวน -โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ ของโครงการตามพันธกิจทั้งหมด
3. Support Process จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ 51 ของโครงการตามพันธกิจ
ทั้งหมด
- S 1 กระบวนการสนั บ สนุ น วิช าการจํ านวน -โครงการ/กิจกรรมคิดเปน รอยละ -ของ
โครงการตามพันธกิจทั้งหมด
- S 2 กระบวนการจัด การความรูจํ านวน 1 โครงการ/กิจกรรมคิดเป น รอยละ 17 ของ
โครงการตามพันธกิจทั้งหมด
- S 3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 1 โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอย
ละ 17 ของโครงการตามพันธกิจทั้งหมด
- S 4 กระบวนการจัด การสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมจํานวน 1 โครงการ/
กิจกรรมคิดเปนรอยละ 17 ของโครงการตามพันธกิจทั้งหมด
- S 5 กระบวนการสนับสนุนดานภาษาและวัฒนธรรมจํานวน -โครงการ/กิจกรรมคิดเป น
รอยละ -ของโครงการตามพันธกิจทั้งหมด
สามารถสรุปขอมูลไดดังแผนภาพตอไปนี้

หมายเหตุ : ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกไมมีโครงการที่สอดคลองในกระบวนการ
M1,C2,C3,C4,S1,S5

รายงานขอมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 213

โครงการตามกลยุทธที่ทาทายของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกมีทั้งสิ้น 8 โครงการ/ กิจกรรม
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเปนเลิศ
จํานวน -โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ -ของโครงการตามกลยุทธที่ทาทายทั้งหมด
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต
ที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานจํานวน 2 โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ 25 ของโครงการ
ตามกลยุทธที่ทาทายทั้งหมด
3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในดานที่มีความ
เชี่ยวชาญและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตจํานวน 2 โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ 25 ของโครงการ
ตามกลยุทธที่ทาทายทั้งหมด
4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพื่อการบริการวิชาการจํานวน 2 โครงการ/กิจกรรมคิด
เปนรอยละ 25 ของโครงการตามกลยุทธที่ทาทายทั้งหมด
5. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจํานวน -โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ -ของโครงการตาม
กลยุทธที่ทาทายทั้งหมด
6. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืนจํานวน 2 โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ 25 ของโครงการตาม
กลยุทธที่ทาทายทั้งหมด
สามารถสรุปขอมูลไดดังแผนภาพตอไปนี้

หมายเหตุ : ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกไมมีโครงการที่สอดคลองในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1,5
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6.3 แสดงหลักฐานการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 รวมกับในที่ตั้ง

