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คํานํา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การขยายโอกาสทางการศึกษาสูชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งการบริการวิชาการ ปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษาที่เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT อัน
ทันสมัยเขามาเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การฝกอบรม การวิจัย กิจกรรม
นักศึกษา และการบริหารจัดการองคกร ภายใตปรัชญา “เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่เปนเลิศตามความ
เชี่ ย วชาญเพื่ อความอยู ร อดอย า งยั่ งยื น ” เพื่ อเป นศูน ยการศึกษาที่ไดมาตรฐานตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อันจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพ
เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนการจัดหารายไดของ
ศูนยฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เลมนี้ไดนําเสนอบทสรุปสําหรับ ผูบ ริห าร บริบ ทของศูนยฯ สรุปผลการ
ดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. และแนวทางการดําเนินงานในอนาคต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ตุลาคม ๒๕๖๐
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บทสรุปผูบริหาร
ในปการศึกษา 2559 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดยายอาคารเรียนจากที่ตั้งเดิมบริเวณ
โรงเรียนเทคโนโลยีวีระพัฒนมาอยู ณ ที่ตั้งที่มหาวิยาลัยจัดสรางขึ้น เลขที่ ข4 – 490 ถนนสุวรรณศร อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในตนเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบดวยอาคารที่พัก และสํานักงาน กลุม
อาคารปฏิบัติการดานสังคมศาสตรและอยูระหวางการกอสรางอาคารสงเสริมสุขภาพ โดยมี บทสรุปผลการ
ดําเนินงานในการศึกษา 2559 ดังนี้
ดานการจัดการเรียนการสอน เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยรับนักศึกษาเขาศึกษาจํานวน รวมมีนักศึกษาทั้งหมด 314 คน มีนักศึกษาที่จบการศึกษาและไดรับใบ
ประกอบวิชาชี พครู จํานวน 34 คน ทั้งนี้พบวานักศึ กษาที่ จบการศึกษาทั้ งหมดมี งานทํารอยละ 100 และ
สามารถสอบบรรจุได จํานวน 2 คน สวนใหญเปนครูทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนใน 3 จังหวัด ทําธุรกิจสวนตัว
จํานวน 2 คน ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรอยูในระดับดี (รอผลการยืนยันคะแนน
จากคณะกรรมการตรวจ) ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก
จากผลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษามากกวารอยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 สูงกวาคาเฉลี่ย
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคาเทากับ 4.20
ดานการวิจัยศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดใหมีหองปฏิบัติการทางการวิจัย ประกอบดวย
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลวิจัย เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหขอมูลทางการวิจัย ที่มีลิขสิทธิ์ มี
วารสารสารที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน TCI โดยกําหนดการออกปละ จํานวน 1 ฉบับ ในปการศึกษา 2559 มี
อาจารย บุคลากรไดทํางานวิจัย มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร และนําเสนอในเวทีทั้งระดับชาติและนานาชาติ
จํ านวน 12 หั ว เรื่ อง และให คํา ปรึ ก ษาดานการวิจัย สําหรับ ผู มาขอรับ บริ การดา นการให คํา ปรึ กษาและ
วิเคราะหขอมูล
ดานการบริการวิชาการเนนการรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถิ่น ดานการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เชน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการ
พัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
นครนายก หลั ก สู ต ร โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การพั ฒนาศั กยภาพครู สั งกั ดองค การบริ หารส วนจั งหวั ด
นครราชสีมา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระภาษาไทยเพื่อนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับ
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงการฝกอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ดานศิลปวัฒนธรรมเนนกิจกรรมสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมความเปนครู และ
กิจกรรมทํานุบํารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ดานการบริหารจัดการเนนการบูรณาการหนวยงานที่อยูในพื้นที่เชื่องโยงการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา เชน โครงการการเรียนรูขาวเกษตรอินทร การทํานาขาว การฝก
ปฏิบัติการในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยใชกิจกรรมหอพักและการ
บริหารวิชาการและธุรกิจวิชาการรวมกับโครงการพิเศษโฮมเบเกอรี่โดยมีผลการดําเนินในภาพรวม อยูในระดับดี
สามารถนํามาพัฒนาในแผนพัฒนาป 2560 - 2563 เอกสารประกอบในสวนที่ 4
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สวนที่ 1
บริบทของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
1. บทนํา
ชื่อหนวยงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ที่ตั้ง :
ข4 – 490 ถนนสุวรรณศร ตําบลนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท 037 – 321590 ตอ 6441 – 6447 โทรสาร 037 – 321591
ประวัติความเปนมาโดยยอ :
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปนศูนยการศึกษาแหงแรกที่ผานการประเมินคุณภาพการศึ ก ษา
ในสาขาที่เ ป น อั ต ลั ก ษณ ข องมหาวิ ท ยาลัย และเปน สาขาที่ไ ดสั่ง สมความเชี่ย วชาญมากวา 70 ป จาก
แนวคิดในการพัฒนาบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญ มีความคิดเชิงสังเคราะห ความคิดสรางสรรคในการตอยอด
องคความรูที่มีอยู รวมกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการวิจัย การผานการประกันคุณภาพเปน
ตัวสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในเชิงวิชาการ คณาจารยที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
การมีศูนยเทคโนโลยีทางการวิจัยและพัฒนาทองถิ่นเปนจุดเนนย้ําถึงเปาหมายที่ตองการพัฒนาองคความรู
ดานการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเทคนิ คการหาองคความรูใหมีความกาวหนา ทันสมั ยและสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชไดจริง ซึ่งถือวาเปนหัวใจของการพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพทางวิช าการ รวมทั้ง การ
พัฒ นาหลั ก สู ต รในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่เกี่ยวของกับการวิจัยและการศึกษาปฐมวัยเปนอีกเปาหมายของ
ศูนยการศึกษา
ตอมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจัดซื้อที่ดิน จํานวน 9 ไร 3 งาน เพื่อปลูกสรางอาคารปฏิบัติการดาน
สัง คมศาสตร และโรงเรีย นสาธิต ละอออุทิศ นครนายก โดยดํา เนิน การกอ สรา งเมื่อ ป พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ปจ จุบัน การกอสรางอาคารตางๆ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอก
สถานที่ตั้งนครนายก ไดยายสถานที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒนมาเปดการเรียนการสอนในสถานที่ที่เปน
ของมหาวิทยาลัยตั้งแตเดือนมีนาคม 2560
2. ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
ปรัชญา :
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่เปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
ปณิธาน :
จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความ
เขมแข็งของทองถิ่น
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เปาหมายและวัตถุประสงค
1. จั ด การศึ ก ษาแล ะฝ ก อบรมให ส อดคล อ งกั บ คว ามต อ งการของท อ งถิ ่ น ในส าขาที่
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
2. จัดการศึกษาโดยเนนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและเปนผูนําในสังคม
ฐานความรู (Knowledge Based Society)
3. ผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู คุณธรรม และจริยธรรม
4. สรางความรวมมือระหวางศูนยการศึกษา หนวยงานทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่
5. เปนแหลงการเรียนรูของชุมชนได ทั้งในดานการฝกอบรมและบริการวิชาการ
6. สนับสนุนงานทางดานธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. แผนกลยุทธ พ.ศ. 2557 – 2560 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเปนเลิศ
เปาประสงคที่ 1
หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย
กลยุทธ :
1. จัดประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับองคกรภายนอก
2. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาที่จะเขาเรียนตามหลักสูตรที่ศูนยฯ กําหนด
3. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
4. พัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ
เปาประสงค 2
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ :
1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูครูในศตวรรษที่ 21
2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูครูมืออาชีพ
3. ปลูกจิตสํานึกสรางความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
เปาประสงค 3
ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
กลยุทธ :
1. สงนักศึกษาเขากิจกรรมงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
2. สรางเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการทํางานหรือไดรับรางวัล
ที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
3. สนับสนุนใหนักศึกษาทํางานวิชาการรวมกับอาจารย
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เปาประสงคที่ 4
การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา
กลยุทธ :
1. จัดตั้งชมรมศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายก
2. พัฒนาศักยภาพศิษยเกา
3. สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาศูนยฯ นครนายก
เปาประสงคที่ 5
เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ :
1. ขยายหลักสูตรการเปดปริญญาตรีหลักสูตรประถมศึกษา
2. ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
เปาประสงคที่ 6
เปนศูนยการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ
กลยุทธ :
1. ทําความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติในการจัดตั้งสถานที่ทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติสาขาการปฐมวัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ
เปาประสงคที่ 1
ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ :
1. จัดหาแหลงทุนหรือสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดีแตยากจนและตั้งใจจริงที่จะเรียน
สาขาการศึกษาปฐมวัยของ มสด.นครนายก
2. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น
เปาประสงคที่ 2
พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น
กลยุทธ :
1. พัฒนางานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมและทองถิ่น
2. พัฒนาวารสารวิจัยปฐมวัยศึกษา
3. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกเปนศูนยการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาดาน
การศึกษาปฐมวัยตนแบบ
4. สรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการแกไขปญหาทางสังคมและทองถิ่น
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เปาประสงคที่ 3
สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธ :
1. สงเสริมอาหารพื้นบาน
2. สงเสริมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
3. ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับสังคมอาเซียน
เปาประสงคที่ 4
มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธ:
1. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสาธารณะแกบุคลากร
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกโดยใช
รูปแบบ STEM ศึกษาซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เปาประสงคที่ 5
สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการเตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
กลยุทธ :
1. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดทําหลักสูตรเตรียมครู Teacher Program สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อตอยอดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดนักเรียนตามคุณลักษณะ
ตามตองการ จํานวนปละ 30 - 40 คน
2. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
เปาประสงคที่ 1
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
กลยุทธ:
1. มีรายการผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามสมรรถนะของตําแหนงแตละสาย (สายวิชาการ,
สายสนับสนุน)
2. อาจารยมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
3. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติเพิ่มขึ้น
4. มีการจัดประชุมวิชาการการวิจัยดานการจัดการความรูระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เปาประสงคที่ 2
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนยฯ
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กลยุทธ:
1. พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตําแหนงงาน
2. จัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติงานไดตรงตามตําแหนงงาน
3. มีรายงานผลการดําเนินงานตรงตามตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
4. มีระบบคาตอบแทนและสวัสดิการสนับสนุนบุคลากร
เปาประสงคที่ 3
จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธ:
1. สรางบรรยากาศการเรียนการสอนของอาจารยใหเอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
2. พัฒนาสภาพแวดลอมเอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
3. มีการพั ฒนาบุ คลากรดูงานแลกเปลี่ยนเรีย นรูเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 4
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
กลยุทธ:
1. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทํางานทุกตําแหนงงาน
2. บุคลากรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาหนวยงาน และนําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. มีการนํา ประสบการณ ตรงหรือ องค ความรู ที่ ไดจ ากการไปอบรมมาถายทอดแกบุคลากรคน
อื่นๆ ภายในหนวยงาน
เปาประสงคที่ 5
สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
กลยุทธ:
1. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการอยางนอยปละ 2 คน
ตอเนื่อง
เปาประสงคที่ 6
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางานไดสูงสุด
กลยุทธ:
1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีวุฒิปริญญาโททั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลีย่ นแปลงเพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยืน
เปาประสงคที่ 1
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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กลยุทธ:
1. มีการวางแผนการบริหารงานของศูนยฯ นครนายกแบบมีสวนรวม
2. มีการวางแผนการทํางานทุกหนวยงานของศูนยฯ
3. จัดใหมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนและจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรทั้งศูนย (KM)
เปาประสงคที่ 2
มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได
กลยุทธ:
1. จัดทําระบบการประกันคุณภาพทุกป
เปาประสงคที่ 3
มีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย ศูนยการศึกษา หรือหนวยงานจัดการศึกษา
กลยุทธ:
1. สรางความรวมมือหรือโครงการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน /ภายนอก
เปาประสงคที่ 4
การประชาสัมพันธเชิงรุก
กลยุทธ:
1. การประชาสัมพันธเชิงรุกในเชิงวิชาการและการบริการวิชาการโดยการจัดรายการวิทยุทองถิ่น/
ชุมชนเนนการนําเสนอองคความรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
เปาประสงคที่ 5
พัฒนาระบบขอมูล Web Metrix ใหไดตามมาตรฐาน
กลยุทธ:
1. พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหไดตามมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 6
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ:
1. สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 7
การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถิ่น
กลยุทธ:
1. จัด Open House เพื่อนําเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษาและอาจารย
เปาประสงคที่ 8
สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น และระดับชาติ
กลยุทธ:
1. มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ
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เปาประสงคที่ 9
พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญที่นํามา
ซึ่งรายไดของศูนย
กลยุทธ:
1. พัฒนาหนวยงานในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญที่นํามาซึ่งรายไดของศูนย
เชน ศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การจั ดสภาพแวดล อม สิ่ งสนับ สนุน การเรีย นรูและบริการ
เปาประสงคที่ 1
สภาพแวดลอมเอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธ:
1. บรรยากาศภายในองคการ
2. พัฒนาสภาพแวดลอมขององคการเพื่อมุงเนนการกระตุนเรงเราและจูงใจใหบุคลากรมีความกระตือรือรน
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
เปาประสงคที่ 2
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
กลยุทธ:
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคการ
2. สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการที่มีคุณภาพ
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4. ขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559
4.1 อาคารเรียน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ประเภทหอง

จํานวน
1
4
4
18
25
2
1
1
1

โรงอาหาร
หองพักอาจารย
หองประชุม
หองน้ําชาย / หญิง
หองเรียน
หองคอมพิวเตอร
หองวิทยบริการ
หองสื่อ
หองวิจัย
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ชั้น
1
1,2,3,4,6
2,5
1,2,3,4,5,6
2,3,4,5,6
2
2
2
2

4.2 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ปริญญาตรี

ระดับ
รวม

หลักสูตร/สาขาวิชา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต/การศึกษาปฐมวัย

จํานวน
1
1

4.3 จํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559
หลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รวมทั้งหมด

ป.บัณฑิต
-

ระดับการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
67
67

ป.เอก
-

-

-

รวม
67
67

4.4 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
หลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รวมทั้งหมด

ป.บัณฑิต
-
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ระดับการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
314
314

-

ป.เอก
-

รวม
314
314

4.5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
หลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รวมทั้งหมด
4.6 บุคลากร

ป.บัณฑิต
-

ระดับการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
38
38

ป.เอก
-

-

รวม
38

-

38

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2559

วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูช วยศาสตราจารย
รวมทั้งหมด

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

-

7
7

1
1
2

8
1
9

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปการศึกษา 2559
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
เจาหนาที่
นักวิจัย
รวมทั้งหมด

ต่ํากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

3
3

4
4

6
1
7

-

13
1
14

สารสนเทศสําหรับนักศึกษา
สารสนเทศ
หนังสือ
หนังสือดานการศึกษา
Database-Online

จํานวน(เลม/ฐาน)
7,778
1,491
28
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4.7 ขอมูลอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตละอุทิศ นครนายก
ประเภทหอง
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
สระวายน้ํา

อาคารบานสาธิต
12
2
1
16

อาคารเรียนประถมศึกษา
20
-

จํานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น

บานสาธิต
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
รวมทั้งหมด

ชาย
20
20
17
23
13
11
104
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หญิง
14
24
33
22
14
13
120

รวม
34
44
50
45
27
24
224

จํานวนบุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
ครู
พี่เลี้ยง
ผูจัดการ
คนสวน

ระดับชั้น

รวมทั้งหมด

ชาย
4
1
5

18

หญิง
15
9
1
25

รวม
19
9
1
1
30

โครงสรางการบริหารงาน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
อธิการบดี
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
นครนายก

ผูอํานวยการศูนย

คณะกรรมการบริหาร

คณะครุศาสตร

ที่ปรึกษา

รองผูอํานวยการศูนย

หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- บุคลากรสายวิชาการ
- เลขานุการหลักสูตร

ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ
นักศึกษา

- จนท. บริการการศึกษา
- นักวิจัย
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
(กิจการนักศึกษา)
- จนท. บริหารงานทั่วไป
(กองทุนกูยืม)
- จนท. วิเคราะหระบบ
คอมพิวเตอร
- จนท. บริการสารสนเทศ
- งานพยาบาล

ผูชวยผูอํานวยการฝายกองกลาง

- จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน
- จนท. ตรวจสอบภายใน
- จนท. ฝายบุคคล
- จนท. นิติกร
- จนท. บัญชีและการเงิน
- จนท. บริหารงานทั่วไป
(ประกันคุณภาพ)
- จนท. พัสดุ
- จนท. บริหารงานทั่วไป
(เลขานุการ)
- จนท. ประชาสัมพันธ
- จนท. บริหารงานทั่วไป
(ธุรการและงานสารบรรณ)
่

หัวหนาอาคารและสิ่งแวดลอม
- อาคารสถานที่
- ยานพาหนะ
- คนสวน
- ซอมบํารุง
- ยามรักษาการณ
- แมบาน

หัวหนากิจการพิเศษ
- โครงการโฮมเบเกอรี
- โครงการครัวสวนดุสิต
- โครงการศูนยสุขภาพ
- หอพักนักศึกษา

หัวหนาโครงการพิเศษ
- จัดฝกอบรม
- บริการวิชาการ

สวนที่ 2
การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ศูนยการศึกษานอกที่ต้งั นครนายก
ภารกิจ หลั ก ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะตอ งปฏิบัติมี 4 ประการ คือการผลิต บัณ ฑิต การวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ 4 ประการ
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวดังนั้นตลอดระยะเวลาการดําเนินงานที่
ผานมา ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับดานจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนดอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักและคํานึงถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู สามารถสรุปการดําเนินโครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้
1. ดานการผลิตบัณฑิต โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม TQF ดังนี้
ดานคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
และโครงการตางๆ ที่สงเสริมใหนักศึกษามีความกลาหาญทางจริยธรรม ความซื่อสัตย มีน้ําใจ มีวินัยและความ
รับผิดชอบตอหนาที่ มีความมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
กิจกรรม : พิธีวางพานพุมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันแมแหงชาตินักศึกษา
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก รวมพิธีวางพานพุม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณศาลกลางจังหวัดนครนายก
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กิจกรรม : พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2559เปนกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษารําลึกถึงพระคุณของครู
บาอาจารย โดยในกิจกรรมมีการตักบาตร พระสงฆ การเจริญพระพุทธมนต และพิธีไหวครู

กิจกรรม : โครงการกาวแรกสู มสด. และกิจกรรมปฏิบัติธรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ณ วัดเจดีย
ทองเพื่ อให นั ก ศึ กษาเรี ย นรู รู ป แบบการทํา งานของหนว ยงานที่ สํา คัญ ต างๆ ในมหาวิทยาลัย สวนดุ สิ ต ที่
สอดคลองกับการศึกษาปฐมวัย และเขาคายธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนที่ดี

กิจกรรม : อบรม “คุณธรรม จริยธรรม สาหรับครูในศตวรรษที่ 21” เปนการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21
ในหัวขอ “คุณธรรม จริยธรรม สําหรับครูในศตวรรษที่ 21”
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ดานความรู
นอกจากแนว ทฤษฎี หลักการตางๆ ที่เกี่ยวของกับศาสตรดานการศึกษาปฐมวัยที่นักศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ไดศึกษา และเรียนรูในเอกสารตําราแลวนักศึกษายังไดมีโอกาสรวมกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหนักศึกษาไดนํา
ทฤษฏีสูการปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการสงเสริมใหมีทักษะดานอาชีพครู มีความสนใจใฝรูดวยแสวงหาความรูดวย
ความกระตือรือรน เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ
กิจกรรม : นิทรรศการ ผลงานการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปที่ 5 เปนการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานดานการผลิตสื่อการสอนระหวางการฝกประสบการณนอกสถานศึกษา

กิจกรรม : โครงการสนุกหรรษา-วัฒนธรรมไทย เปนโครงการของนักศึกษาชั้นปที่ 3 โดยไดจัดทํา
โครงการวิถีไทยใสใจอนุบาล ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก
เพื่ อ ให เ ด็ ก ได พั ฒ นาทั ก ษะทางสั ง คม และเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู จ ากประสบการณ จ ริ ง ในการจั ด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
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กิจกรรม : โครงงานพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ผานกระบวนการเรียนรู
ในรูปแบบโครงงาน ซึ่งโครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 1073702
วิชาชีพครูปฐมวัย ที่จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 3

ดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย
การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ไดรับการสงเสริมความสามารถดานการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ให
เกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม มีการสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สามารถ
คิดวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญหาอยางสรางสรรค และนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม ตัวอยางกิจกรรมดังตอไปนี้
กิ จ กรรม : อบรม “การคิ ด และการตั ด สิ น ใจสาหรั บ ครู ใ นศตวรรษที่ 21” การจั ด อบรม ให กั บ
นักศึกษารหัส 56 เพื่อเตรีย มความพรอ มกอ นออกไปฝกปฏิบัติการสอนนอกสถานศึก ษา โดยมี ผูชว ย
ศาสตราจารย ดร.อุทัย สติมั่น และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ยอดแกว เปนวิทยากร
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กิจกรรม : การจัดนิทรรศการนักศึกษาชั้นปที่ 2 เปนการจัดนิทรรศการบูรณาการรวมกันของ 3
รายวิชา ไดแก คณิตศาสตรสําหรับครูปฐมวัย การจัดประสบการณ และศิลปะสําหรับครูปฐมวัย จัดโดย
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 2

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก จะไดรับการสงเสริมใหทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุ มในลักษณะของการมีปฏิสัมพั น ธ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และระดมสมอง เพื่อฝกปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาท
ของตนเองในกลุมไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม โดย
สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของกลุม
นอกจากนี้ยังไดรับการฝกฝนเรื่องมนุษยสัมพันธที่ดี กับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไปในสังคม ดัง
ตัวอยางกิจกรรมดังตอไปนี
กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิ่งประเพณีขึ้นเขื่อนขุนดานปราการชล 2559 เปน
โครงการเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาในดานการปรับตัว การเรียนรูระบบการจัดการเรียนการสอน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรของศูนยและระหวางนักศึกษา และสรางความสัมพันธระหวางรุน
พี่กับรุนนอง ซึ่งเปนประเพณีที่ทําสืบตอกันมาอยางตอเนื่อง

29

กิ จ กรรม : มสด นครนายก ร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 4 จั ด งานบายเนี ย ร Bye’ nior ภายใต ชื่ อ
Colorful Party รับพี่กลับบาน เปนการจัดงานสังสรรคที่นักศึกษารุนนองจัดเพื่อแสดงความยินดี กับการจบ
การศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 5

กิจกรรม : โครงการ เติมฝน ปนน้ําใจ จากพี่สูนองชมรมจิตอาสา นักศึกษา ศูนยการศึกษานอกที่ ตั้ ง
นครนายก ทํากิจกรรมทาสีสนามเด็กเลน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ ทําประโยชน มีความรัก
แบงปน ความสามัคคีกัน ณ โรงเรียนวัดเกาะพิกุล อ.บานนา จ.นครนายก

กิจกรรม : งานกีฬาสี ในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
โดยใหนักศึกษาทุกหลักสูตรจากทุกศูนยการศึกษาเขารวมแขงขันกีฬาเพื่อสรางความสามัคคี
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ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ไดรับการฝกฝนทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียน ได อยาง
เหมาะสม และสื่อสารกับบุคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ติดตอสื่อสาร และนําเสนอขอมูลในการอภิปรายหรือรายงาน และในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : อบรมการสรางแฟมสะสมผลงานดวย WBSC-LMS เปนการจัดอบรมการสรางแฟมสะสม
ผลงานดวย WBSC-LMS ใหกับนักศึกษาศูนยนครนายก เพื่อพัฒนาสงเสริมดานการใชเทคโนโลยีเขามาใชใน
การสรางแฟมสะสมผลงาน และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการอบรมทั้งหมด 2 ครั้ง โดย
ไดรับเกียรติจากทีมคณะวิทยากรจากสํานักวิทยบริการ

กิจกรรม : การผลิตนิทานอิเล็กทรอนิกสสําหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคโนโลยี AR
CODE จัดโดยนักศึกษาชั้นปที่ 2 ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการนําหลักทางวิชาการไปประยุกตใน
การผลิตสื่อการสอนปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21
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กิจกรรม : การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขา
การศึกษาปฐมวัย ไดเรียนรูการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ Application จากระบบปฏิบัติการ iOS และ
Android โดยใชงานทั้ง Smart Phone และ iPad เพื่อประยุกตใชในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 5 ป

ดานทักษะการจัดการเรียนรู
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ไดรับการฝกฝนทักษะการจัดการ
เรียนรู ใหมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย อยางสรางสรรค และนํามาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา
กิจกรรม : คณาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัย นิเทศการสอน การฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษา
ชั้นปที่ 5 ตามโรงเรียนความรวมมือในการฝกประสบการณ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแกว การ
ฝกประสบการณวิชาชีพนั้น เปนกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดนําความรู ไดแก สาระความรู สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด และความสามารถเฉพาะตนที่ไดจากการฝกจากอาจารยผูสอน ตลอดทั้งไดมี
โอกาสในการเรียนรูสภาพความเปนจริงของการเรียนการสอนในสถานศึกษาในระดับตางๆ
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หลักสูตร Pre-teacher Program

2. ดานการวิจัย
ดานการวิจัย ปการศึกษา 2559 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้ง
ดานการจัดการเรียนการสอน พัฒนาองคความรูทางดานสาขาการศึกษาปฐมวัย และสงเสริมใหอาจารยเขียน
บทความทางวิชาการ บทความวิจัยผานระบบพัฒนาวารสารเพื่อเผยแพรองคความรู และงานวิจัยที่อาจารย
ทํา รวมทั้งเครือขายการพัฒนางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก ซึ่งมีเปาหมายเผยแพรปละ 1 ฉบับซึ่งบทความ
ทุกบทความตองผานการอ านจากผู ทรงคุ ณวุฒิภายนอกเปน ไปตามเกณฑ TCI จัดอบรมการใชโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร เ พื่ อการวิ จั ย และสถิ ติขึ้น สูง ในรูป ของโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่จัดซื้อโดยศูน ยการศึกษา พัฒ นา
บทเรียนหนังสือการวิเคราะหขอมูลทางถิติขั้นสูงผานการจัดฝกอบรม
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ชื่อบทความที่ลงในวารสาร

ชื่อบทความ
1. การประมาณคาความสามารถของผูสอบจากเวลาที่ใชในการตอบขอสอบ
ของการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
2. บุคลิกภาพดานทวงทีและอิริยาบถ สําหรับครูปฐมวัย

ผูเขียนบทความ
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

ชื่อบทความ
3. กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผานกิจกรรม
ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ
ครุศาสตร สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
4. การศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชา
การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปที่ 2
5. ผลของการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบเพลงที่มีตอความคิด
สรางสรรคและความพึงพอใจตอการพัฒนาสุนทรียภาพของนักศึกษาใน
รายวิชาสุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ
6. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก
7. โมเดลความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต :
วิเคราะหกลุม พหุ

ผูเขียนบทความ
รวี ศิริปริชยากร,พรชุลี ลังกา,
จุฬินฑิพา นพคุณ และชนมธิดา ยาแกว

ชัชรี สุนทราภัย

จิราภรณ ยกอินทร,นิศารัตน อิสระมโนรส
,ปนรรฐพร คําหาญสุนทร และเอือ้ อารี จันทร

อัญชิษฐา ปยะจิตติ, กุลธิดา มีสมบูรณ
, มุทิตา ทาคําแสน และ สุดา
เชิดเกียรติกุล
เอมิกา รัตนมาลา และสุทธิพร บุญสง
ธารารัตน วรรณรัตน

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพของอาจารย และบุคลากร ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ
1. The 21st Century
Entrepreneurial Skills of
Undergraduate Students
2. การวิเคราะหจําแนกปจจัยที่สงผล
ตอเกณฑการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กตามวัย
3. การวิเคราะหปจจัยทีส่ ัมพันธกบั
คุณภาพของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ผูวิจัย

ปที่นําเสนอ

Kwanjai Jariyatatkone
Phasit Sophonphongphat
Maniga Thongkong

June 1-3
2017

ขวัญใจ จริยาทัศนกร
รวี ศิริปริชยากร
สุพัฒนา หอมบุปผา
ขวัญใจ จริยาทัศนกร
สุพัฒนา หอมบุปผา
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สถานที่นําเสนอ

National Institute of
Development
Administration (NIDA),
Bangkok, Thailand
31 มกราคมการประชุมทางวิชาการ
3 กุมภาพันธ 2560 ของหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งที่ 55
31 มกราคมการประชุมทางวิชาการ
3 กุมภาพันธ 2560 ของหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งที่ 55

บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ
4. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และปจจัย
การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรม
การรับสารผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
บนสื่อออนไลนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
5. A STUDY OF LEARNING
MANAGEMENT BY USING
LOCAL WISDOM MEDIA TO
DEVELOP YOUNG CHILDREN
IN CHILD DEVELOPMENT
CENTRES IN THE NORTHEAST
PROVINCES OF THAILAND

ผูวิจัย

ปที่นําเสนอ

สถานที่นําเสนอ

วิไลภรณ จิรวัฒนเศรษฐพสิษฐ

21 ธันวาคม 2559

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้ง
ที่ 11 ประจําป 2559

Nisarat Issaramanorose
Phanuwat Nimnuan
Chontida Yakeaw
Sutus Janbuala

December 8th-9th
2016

The 41st National and
5th International
Graduate Research
Conference

โสภณ พงศพัฒน
ขวัญใจ จริยาทัศนกร

3. ดานการบริการวิชาการ
การบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมเป น ภารกิ จ หลั ก อย า งหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตลอดการ
ดําเนินงานที่ผานมา ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ไดดําเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง สามารถ
สรุปการดําเนินโครงการไดดังนี้
1. โครงการวิ จั ย สํ า รวจการรั บ รู และความพึ ง พอใจของผูรั บ บริ การองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
2. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกรปกครองทองถิ่นจั งหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
3. โครงการจัดสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สถานศึกษาเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครู องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครนายก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
4. โครงการจัดสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สถานศึ กษาเพื่ อบรรจุ และแต งตั้ ง เป น ขา ราชการครู องคการบริห ารสว นจั งหวัดนครราชสี มา ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
5. โครงการคว ามร ว มมื อ กั บ ชุ ม ช นท อ งถิ ่ น โดยผู ช วยศาสตราจารย ดร.ชั ยยศ ชาวระนอง
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และบุคลากร รวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
โดยร อยตรี หญิ งระนองรั กษ สุ วรรณฉวี นายกองค การบริ หารส วนจั งหวั ดนครราชสี มาจั ดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
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วัฒนธรรม กลุมสาระภาษาไทย ระหวางวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมนาราแกรนด และโรงแรมปญจ
ดารา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. โครงการสรางเสริมเครือขายชุมชน โดยผูชวยศาสตาตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผูอํานวยการ
ศู นย การศึ กษานอกที่ ตั้ งนครนายก เป นวิ ทยากร “การพั ฒนาหลั กสู ตรสถานศึ กษา” ณ โรงเรี ยน ครบุร ี
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2559 โดย นายบํารุง อยูเจริญ ผูอํานวยการ
โรงเรียนครบุรี พรอมคณาจารยใหการตอนรับ
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7. โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก กลุมเปาหมาย ครูพี่เลี้ยง นักวิชาการ ผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
นครนายก กิจกรรมจัดระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2560

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบัน อุดมศึกษา ดังนั้น
มหาวิ ทยาลั ยสวนดุ สิ ต ศู นย การศึ กษานอกที่ ตั้งนครนายก มี แผนการทํานุ บํ ารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรมที่ ต อง
ดําเนินการ ในปงบประมาณ 2559
1. กิจกรรมไหวครู
2. กิจกรรมวันสงกรานต
3. กิจกรรมวันแมแหงชาติ
4. กิจกรรมวันปยมหาราช
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมไหวครู
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ไดจัดกิจกรรมพิธีไหวครูขึ้น ณ หอง
เฟองฟ าขจร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผูอํานวยการศูนย เปนประธานในพิธี เพื่ อให
นักศึกษาสืบสานงานไหวครูตามแบบประเพณีอันดีงามและระลึกถึงครู
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2. กิจกรรมวันสงกรานต
กิจกรรม : สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัว ผูบริหารและคณาจารยในประเพณีสงกรานต พ.ศ. 2560 เพื่อ
อนุรักษความเปนวัฒนธรรมไทยและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

3. กิจกรรมวันแมแหงชาติ
คณาจารยแ ละนั ก ศึ ก ษา มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูน ยการศึก ษานอกที่ตั้งนครนายก ไดเ ขา
รว มกิจ กรรมเทิด พระเกีย รติ สมเด็จ พระนางเจา สิร ิก ิติ ์ พระบรมราชิน ีน าถ เนื ่อ งในวัน เฉลิม พระ
ชนมพรรษา และเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ในจังหวัดนครนายก
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4. กิจกรรมวันปยมหาราช
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัย
ยศ ชาวระนอง ผูอํานวยการศูนย และบุคลากร รวมพิธีรําลึกวันปยมหาราช โดยวางพวงมาลา หนาพระบรมรา
ชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราชของปวงชนชาวไทย พรอมกลาวถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอพสกนิกรและประเทศชาติ อยาง
ใหญหลวง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี ผูวา
ราชการจังหวัดนครนายก เปนประธานในพิธี
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สวนที่ 3
การดําเนินงานตามการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Reprofiling)
และเกณฑคุณภาพ SDU QA
การดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ SDU QA ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
โดยมีระบบกลไกขับเคลื่ อนการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในมหาวิ ทยาลัย ใหเปน ไปตามขอบัง คับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุ ณภาพ และการประเมินสว นงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานในแตละดาน ดังนี้
1. การผลิตบัณฑิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีการดําเนิน
ในเรื่องของการพัฒนานักศึกษา การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย การประเมินคุณภาพบัณฑิต มีการพัฒนา สมรรถนะนักศึกษา ครอบคลุมถึง 3R8C ความ
เป น สวนดุ สิต SDU DNA และสุ ขภาวะโดยบูรณาการกั บ ระบบ การจัดการเรียนการสอน และมีการเพิ่ม
สมรรถนะของผูเรียนดานภาษาอังกฤษโดยระบบบูรณาการเรียนการ สอนและการเชื่อมโยงกับสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก Active Learning มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยปรับปรุงและพัฒนา
ผลการดําเนินการ นโยบาย และองคประกอบทางสังคม ดังนี้
1. มีรากฐานองคความรูและความเชี่ยวชาญที่เขมแข็งและสีบทอดมาอยางยาวนาน
2. หลักสูตรอัตลักษณ โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย
3. เนนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหมีความพรอมในการทํางานจากสําเร็จการศึกษา
และมีอัตราการมีงานทําอยูในระดับสูง
4. มีคูความรวมมือที่มีสวนรวมในการฝกประสบการณของนักศึกษากับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
5. มีสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัย
6. นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก มุงเนนการผลิตบัณฑฺตเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงานในอนาคตและสอดรับ
กิบทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0
2. การวิจัย การพัฒนาระบบและกลไกดานงานวิจัย โดยการบูรณาการงานวิจัยกับระบบการจัดการ
เรียนการสอน หรืออัตลักษณของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกหรือความตองการของชุมชมโดยเนนจัง
หวัดนครนายก หรือจังหวัดใกลเคียง มีกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหผลิตงานวิจัย หรือการ
พัฒนางานวิจัย สรางนวัตกรรมตอยอดและการนําไปใชประโยชนเพื่อสรางคุณคา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย
การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับ
2.1 ระบบการนํางานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น และประเทศไดอยางเปนรูปธรรมผาน
- งานวิจัยพื้นฐาน
- งานวิจัยเชิงประยุกต
- งานวิจัยและพัฒนา
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โดยนําเสนอผานวารสารวิจัยของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก รวมถึงวารสารวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ/เวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2.2 เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดน ที่มุงเนนการสรางความเขมแข็ง
ในการอยูรอดอยางยั่งยืน โดยเนนการสรางนวัตกรรม องคความรูใหม ๆ ผานกระบวนการวิจัย โดยมุงเนนให
อาจารย บุคลากร และนักวิจัยประจําศูนยทําวิจัย นําเสนองานวิจัยในประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
และวารสารวิ ชาการของศู นย นครนายก ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับ การตีพิมพและเผยแพรงานวิ จัย ของศูนย
นครนายก
3. การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีการขับเคลื่อน
การบริการวิชาการตามความ เชี่ยวชาญ การรวบรวมองคความรูและความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณของศูนย
บูรณาการองคความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญของศูนยกับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัย มีการ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก องคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริการวิชาการ
4. การททํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การขับเคลื่อนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามความ
เชี่ยวชาญ บูรณาการองคความรู และความเชี่ยวชาญตามวัฒนธรรมสวนดุสิตกับการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเชื่อมโยงเครือขายเพื่อสนับสนุน และ
เพิ่มศักยภาพในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วั ฒ นธรรม เช น โครงการรณรงค ก ารแต ง กายด ว ยชุ ด แต ง กายไทยทุ ก วั น จั น ทร กิ จ กรรมด า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม โดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด เชน งานกาชาด และประกวดนางนพมาศ/
งานประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อนขุนดานปราการชล โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ การพัฒนา
ระบบการ เชื่อมโยงแผนกลยุทธ โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดดําเนิน
โครงการที่ ส อดคล องกั บ ยุ ทธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ รวมถึงการจัด การคุณ ภาพด านบุค ลากร ศูน ย
การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามการปรับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(Reprofiling) โดยความเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดการคุณภาพตามกรอบ ยุทธศาสตรทั้ง 9 ดาน ดังนี้
1. การจัดการคุณภาพดานหลักสูตร โดยประสานความรวมมือกับสํานักสงเสริมวิชาการ และ
หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย
2. คูความรวมมือและเครือขาย โดยความรวมมือกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่
เปนคูความรวมมือ เชน โรงเรียนนวมราชานุสรณ จังหวัดนครนายก
3. การจัดการคุณภาพดานนักศึกษา ความเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดการคุณภาพ ระหวาง
ศูนยการศึกษากับฝายกิจการนักศึกษา
4. การจัดการคุณภาพดานงานวิจัย โดยมุงเนนการนํางานวิจัยไปตอยอดเพื่อพัฒนาทองถิ่น และประเทศ
5. การจัดการคุณภาพของการใชทรัพยากรและงบประมาณ
6. การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรวมมือระหวางศูนยการศึกษากับสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ
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7. การจัดการคุณภาพดานบุคลากรรวมกับสํานักงานมหาวิทยาลัย
8. การจัดการคุณภาพดานสิ่งแวดลอมรวมกับกองอาคารและสถานที่
9. การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ ความเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดการคุณภาพระหวาง
อธิการบดีฝายบริหาร สํานักกิจการพิเศษ ฯลฯ
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เนนความเชื่อมโยงและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
.1การจัดการคุณภาพอาจารย ในการสงเสริมการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
.2การจัดการคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
.3กิจกรรมการเสริมทักษะใหนกั ศึกษาปฐมวัยของศูนย เพือ่ ความพรอมในการออกไปสูตลาดแรงงาน
.4สงเสริมใหอาจารยและบุคลากร นักวิจัย ประจําศูนยมีงานวิจัยทุกคน
.5ติดตามคุณภาพการเรียนการสอนอยางใกลชิด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
.6ดูแลอาคารสถานที่ใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมของอาจารยและนักศึกษา
.7นําความเชี่ยวชาญของศูนยไปสูโครงการพิเศษเพื่อสรางรายได เชน การรับจัดอบรม การรับงานวิจัย
.8สงเสริมโครงการ Pre-Teacher programme ผานเครือขายที่ศูนยมีความรวมมือดวย
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สวนที่ 4
แนวทางการพัฒนาศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ด ว ยศู น ย การศึ ก ษานอกที่ ตั้ง นครนายกเปน ศู น ย การศึก ษานอกที่ตั้ ง ที่บ ริ ห ารจั ด การอยู บ นฐาน
วิสัยทัศนเพื่อความเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญสามารถความอยูรอดอยางยั่งยืน โดยมีบทบาทอยูบนภารกิจ
การจัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความ
เขมแข็งของทองถิ่นโดยมีเปาหมายในการดําเนินการในประเด็นตอไปนี้
1. จัด การศึกษาและฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นในสาขาที่ศูนยการศึกษามีความ
เชี่ยวชาญ
2. จัดการศึกษาโดยเนนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและเปนผูนําในสังคม
ฐานความรู (Knowledge Based Society)
3. ผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู คุณธรรม และจริยธรรม
4. สรางความรวมมือระหวางศูนยการศึกษา หนวยงานทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่
5.เปนแหลงการเรียนรูของชุมชนได ทั้งในดานการฝกอบรมและบริการวิชาการ
6. สนับสนุนงานทางดานธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามกลยุทธป 2560 – 2563 ดังตอไปนี้
1. ดานการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการและการจัดการเรียนการ
สอนมาตรฐานทั น สมั ย ผลิ ต บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรมตามมาตรฐานวิ ช าชี พ เป น แหล ง การเรี ย นรู
ศึกษาวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ขยายการจัดการ
เรียนการสอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
2. ดานการประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมของศูนยการศึกษา และ
หนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกเปนศูนยการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย
ตนแบบโดยใชสื่อ EDLRU และรูปแบบ STEM ศึกษาซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนความเปน
เลิศดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดทําหลักสูตรเตรียมครู Teacher
Program สํ า หรั บ นั กเรี ย นมั ธ ยมศึ กษาตอนปลายเพื่ อต อยอดเขา ศึก ษาต อในระดั บ ปริญ ญาตรีเ พื่ อ ให ไ ด
นักเรียนตามคุณลักษณะตามตองการจํานวนปละ 30 - 40 คน ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
พื้นที่เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนและ
การฝ ก อบรมของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ภาค 3 (นครนายก ปราจี น บุ รี สระแก ว ฉะเชิ ง เทราและ
สมุทรปราการรวมทั้งการใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานในทองถิ่น
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3. การรัก ษาบุ ค ลากรที่เ ป น เลิศ และพัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากรเพื่อ ยกระดับ คุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา สงเสริมอาจารยใหมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห งชาติเพิ่มขึ้น พัฒนาและจัดสรรบุคลากรให ปฏิบัติ งานไดตรงตามตํ าแหนงงาน มีระบบ
คาตอบแทนและสวัสดิการสนับสนุนบุคลากร สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเนนการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู
4. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยืน มี
การวางแผนการบริหารงานของศูนยฯ นครนายกแบบมีสวนรวมมีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ศูนยการศึกษา หรือหนวยงานจัดการศึกษาสรางความรวมมือหรือโครงการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน /
ภายนอก สงเสริมพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพทางการศึ กษา การถายทอดองคความรูสูชุมชนท องถิ่น
พั ฒ นาหน ว ยงานในรู ป แบบของการบริ ก ารวิช าการตามความเชี่ย วชาญที่ นํา มาซึ่ งรายได ข องศู น ย เชน
ศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม
5. การจัดสภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและบริการ สรางบรรยากาศภายในองคการพัฒนา
สภาพแวดลอมขององคการเพื่อมุงเนนการกระตุนเรงเราและจูงใจใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองตลอดเวลาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคการสงเสริมและพัฒนาองคความรู
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการที่มีคุณภาพ
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สวนที่ 5
งบประมาณ
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