คํานํา
แผนปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจําปงบประมาณ
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ดําเนินงานของศูนยฯ เพื่อนําไปสูการบรรลุผลตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐
ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ไดนําแนวคิดเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) มาเปนแนวทางในการจัดทํ าแผนปฏิบั ติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนปฏิ บั ติงาน ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของศูน ยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประกอบดวย ปรัชญา คานิยมรวม วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ
รวมถึง โครงการ/กิจ กรรม และงบประมาณที่ศูน ยฯ จะดํา เนิน การ จํา แนกตามแตล ะเปา ประสงค
โดยวงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติงานจะสอดคลองกับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดั ง นั้ น ศู น ย ฯ นครนายก จึ ง ได จั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ง าน ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไว
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
แผนปฏิบัติง านของมหาวิ ท ยาลัย สวนดุสิต ศูน ยก ารศึก ษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดทิศทางการพัฒ นามหาวิ ทยาลัย ที่มุงเนน การดําเนิน งานบนพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญของตนเองภายใตอัตลักษณ ๔ ดาน ไดแก อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการ
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ
โดยสรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบไดดวย
โครงร า งองค การ (Organizational Profile) ของศูน ยฯ ปรัช ญา คา นิย มรว ม วิส ัย ทัศ น พัน ธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
กับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของศูนยฯ
วงเงินงบประมาณ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน
เปนคาใชจายตามแผนปฏิบัติงานใหกับศูนยฯ นครนายก ทั้งสิ้น ๓,๐๙๖,๑๑๐ บาท (สามลานเกาหมื่น
หกพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน) และขอสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท (หกลานหาแสนเจ็ด
หมื่นสองพันบาทถวน) ซึ่งไดนําไปจัดสรรสําหรับ ดําเนิน งาน/โครงการต างๆ ตามแผนปฏิบัติงาน โดย
จําแนกตามเปาประสงคดังนี้
๑. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของความเปนเลิศ
มี ๕ เปาประสงค คือ
๑.๑ หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย
๑.๒ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๓ ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
๑.๔ การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา
๑ ๕.เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
๑ ๖.เปนศูนยการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
๑. มีโครงการ จํานวน ๒ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาฝกสอนปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสูครู
มืออาชีพ
งบประมาณแผนดิน ๔๖,๙๔๐ บาท
๑.๒ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะในศตวรรษ
ที่ ๒๑
งบประมาณแผนดิน ๑,๑๓๐,๒๘๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงิน ๑,๑๗๗,๒๒๐ บาท
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๒. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรู
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ มี ๕ เปาประสงค คือ
๒.๑ ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
๒.๒ พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น
๒.๓ สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
๒.๔ มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๒.๕ สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการเตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
๑. มีโครงการ จํานวน ๒ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเสริมสรางองคความรูในการดูแลเด็กปฐมวัย
(สื่อการเรียนรู) Community Development and Enhancing Knowledge
on Early Childhood
งบประมาณแผนดิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก
งบประมาณแผนดิน ๓๖,๐๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท
๓. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ๖ เปาประสงค คือ
๓.๑ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
๓.๒ พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย
๓.๓ จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๓.๔ สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
๓.๕ สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
๓.๖ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางานไดสูงสุด
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
๑. มีโครงการ จํานวน ๒ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก
งบประมาณแผนดิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตาม
สมรรถนะของตําแหนงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณจากรายไดศูนยฯ นครนายก ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
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๔. ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ ๔ การบริ หารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ยให เ ท า ทั น การเปลี่ ยนแปลง
เพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยืน มี ๙ เปาประสงค คือ
๔.๑ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔.๒ มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได
๔.๓ มีระบบเครือขายความรวมมือ
๔.๔ การประชาสัมพันธเชิงรุก
๔.๕ พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหไดตามมาตรฐาน
๔.๖ เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
๔.๗ การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถิ่น
๔.๘ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น และระดับชาติ
๔.๙ พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญที่นํามาซึ่งรายไดของศูนย
สรุปประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
๑. มีโครงการ จํานวน ๒ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับ
เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก
งบประมาณแผนดิน ๑,๗๙๔,๘๙๐ บาท
๑.๒ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน STAM ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณแผนดิน ๑๘,๐๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงิน ๑,๘๑๒,๘๙๐ บาท
๕. ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๕ การจัด สภาพแวดลอ ม สิ่ง สนับ สนุน การเรีย นรูแ ละบริ ก าร
มี ๒ เปาประสงค คือ
๕.๑ สภาพแวดลอมเอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๕.๒ สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕
๑. มีโครงการ จํานวน ๑ โครงการ ประกอบดวย
๑.๑ งานบริหารสํานักงาน
ขอรับเงินสนับสนุน ๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท
๒. รวมจํานวนเงิน ๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท
กระบวนการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ระยะเวลาปฏิบัติการ
งบประมาณ แหลงที่มาของงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม การนําโครงการ/กิจกรรมไปสู
การปฏิบัติและติดตามประเมินผล ศูนยฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

โครงรางองคการ (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ลักษณะองคการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เปดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลที่ตองการใหผูที่อยูใน
ภูมิภาคมีโอกาสไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้งเปดโอกาสใหหนวยงานในท องถิ่นมีสวนรวมในการจั ด
การศึกษาโดยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่นเพื่อใหสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต สงเสริมดานการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งไดจัดตั้งบริษัทโรงสีขาวสวนดุสิตขึ้นเพื่อเปนแหลง
ฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาดานบริหารธุรกิจ เปนแหลงศึกษาวิจัยและการเรียนรูดานขาว
ของชุมชนและทองถิ่น จัดตั้งโครงการโฮมเบเกอรี่ ใชเปนแหลงฝกประสบการณ อบรม สงเสริมการเรียนรู
ดานอาหาร ขนมอบ อีกทั้งยังมีการจัด ตั้งโรงเรีย นสาธิตละอออุทิศเพื่อเปดโอกาสใหเ ด็กเล็กในพื้นที่
ได มีโ อกาสพั ฒ นาด า นการศึ กษาในระดับกอนวัยเรียนและใชเปน แหลงฝกประสบการณวิชาชีพดาน
การศึกษาปฐมวัยสําหรับนักศึกษา หนวยงาน และองคกรทีจ่ ัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
การวิเคราะหสวอรท (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. เปดหลักสูตรที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักสูตรมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและ
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
๒. หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเปนตัวแสดงมาตรฐานการจัดการศึกษา
๓. ศูนยการศึกษาผานการประเมิน สมศ. เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปทั้งในพื้นที่และตางจังหวัด
๔. มีบุค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นการวิ จั ย สามารถพั ฒ นาองค ค วามรู แ ละเผยแพร
ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
๕. มีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเปนแหลงการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษาสามารถ
เรียนรูไดทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป
๖. ศูนยสรางมูลคาเพิ่มใหกับนักศึกษาทั้งในสวนของวิชาการและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ดานความเปนการเรือน เชน บุคลิคภาพ การทําอาหาร การทําขนม มารยาท การจัดดอกไม และอื่นๆ
โดยมีโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรรี่เปนหนวยสนับสนุน
จุดออน (Weaknesses)
๑. คาธรรมเนียมการศึกษาของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งเทากับมหาวิทยาลัย
๒. ความพรอมของอาคารเรีย นและอาคารประกอบซึ่งไมไ ดถูกออกแบบเพื่อความพร อ มใน
การจัดการเรียนระดับอุดมศึกษา ไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ
๓. งานวิจัยดานอัตลักษณมนี อย
๔. ไมมีหอพักใหกับนักศึกษาในตางจังหวัดที่สนใจเขามาศึกษาในศูนยการศึกษาที่พบวามีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
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๕. ขาดการประสานงานกับศิษยเกาทําใหไมไดรับ การสนับสนุนการจัดการศึกษาเทาที่ควร
รวมทั้งหนวยงานในจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหนวยงานบอย จึงทําใหใหแผนงานที่ทํารวมกับ
จังหวัดขาดความตอเนื่องไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
๖. การทํางานเปนทีมและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเนื่องจากศูนยมีการยุบรวมบุคลากร
การเป ด - ป ดหลั กสู ตรจึ งทํ า ให บุ คลากรบางสว นตองใชเวลาในการพัฒ นาตนเอง ไมส ามารถแสดง
ศักยภาพไดเต็มความสามารถ
๗. หลักสูตรที่เปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ งมีหลั กสูตรเดี ยว และเปนสาขาที่มีผูสนใจ
เฉพาะกลุมจึงไมมีความหลากหลายในองคความรูและการแลกเปลี่ยนองคความรูกับศาสตรสาขาอื่นๆ
๘. เนื่องจากหนวยงานประกอบของศูนยฯ มีหลายสวนงาน การประสานงาน และการบริหารงานยัง
ขาดความเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน
โอกาส (Opportunities)
๑. เปนหน ว ยงานที่ มีขนาดเล็ ก มีความคลองตัว ในการบริห าร การขอความรว มมือในการ
ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธของศูนยฯ
๒. หนวยงานภายนอกใหความไววางใจในความรวมมือดําเนินโครงการตางๆ ภายในจังหวัด
จึงสามารถแสดงศักยภาพและนํานเสนอผลงานที่เปนที่ยอรับและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยได
๓. เปนทางผานของเสนทางหลักเสนทางหนึ่งในการขยายความรวมมือของประเทศประชาคม
อาเชียน รวมทั้งเปนจังหวัดที่ไมไกลจากกรุงเทพ จึงเหมาะที่จะเปนแหลงอาหาร แหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศน และแหลงการจัดการศึกษา
ภาวะคุกคาม (Threats)
๑. มีมหาวิทยาลัยภายในจั งหวัด และจั งหวัด ใกลเ คีย งเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทําใหมี
คูแขงทางดานการจัดการศึกษา
๒. ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยมีจํานวนมากตอเนื่องเกือบตลอดภาค
การศึกษาทําใหบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับ สนุนการสอนมีภาระงานเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่องซึ่งมี
หลายตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาคุณภาพของศูนยการศึกษา และไมไดสงผลตอ
การพัฒนานักศึกษาอยางแทจริง ทําใหบุคลากรตองเสียเวลามากในการดําเนินการดังกลาวสงผลตอการ
พัฒนางานดานวิชาการของอาจารย
๓. บุคลากรยังขาดความรูและเขาใจในการเตรียมความพรอมสูอาเซียนจึงยังไมสามารถผลิตองค
ความรู การพัฒนางาน และผลิตนักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
สภาพแวดลอมขององคการ
(๑) หลักสูตรและบริการตางๆ
๛ จัดการเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
(หลักสูตรหาป)
๛ ใหบริการวิชาการดานการวิจัย การฝกอบรมใหกับสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน
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(๒) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวม
 ปรัชญา :
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่เปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
 วิสัยทัศน :
เปน ศูน ยก ารศึก ษานอกที ่ตั ้ง ที ่มีค วามโดดเดน (SMART) สามารถแขง ขัน ไดจ ัด
การศึก ษาตามความเชี่ยวชาญ สง เสริม การบริก ารวิช าการ มีค วามรับ ผิด ชอบตอ สัง คม สรา งความ
เขมแข็งของทองถิ่น และไดรับการยอมรับระดับชาติ
 พันธกิจ :
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบตอสังคมและทองถิ่นโดยระบบ
บริหารจัดการที่เปนเลิศ
 คานิยมรวม (SMART)
Standard
จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
Managements
บริหารจัดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ
Advance
ตอยอดองคความรูสูความเชี่ยวชาญ
Research
ใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
Technology
กาวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสูสากล
(๓) ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ :
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของความเปนเลิศ
เปาประสงค :
 หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย
 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
 ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
 การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา
 เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
และประถมศึกษาในศตวรรณที่ ๒๑
 เปนศูนยกลางทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ :
การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ
เปาประสงค :
 ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
 พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น
 สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
 มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการเตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
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๑ คน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ :
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เปาประสงค :
 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย
 จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
 สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางานไดสูงสุด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยืน
เปาประสงค :
 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาล
ตรวจสอบได
 มีระบบเครือขายความรวมมือ
 การประชาสัมพันธเชิงรุก
 พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหไดตามมาตรฐาน
 เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
 การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถิ่น
 สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น และระดับชาติ
 พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญที่นํามาซึ่งรายไดของศูนย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕
การจั ดสภาพแวดล อม สิ่งสนับ สนุน การเรีย นรูและบริการ
เปาประสงค
 สภาพแวดลอมเอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
(๔) คุณลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานภายในศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จํานวน ๒๒ คน ดังนี้
๛ สายบริหาร จํานวน ๒ คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน ปริญญาโท จํานวน

๛ สายวิชาการ จํานวน ๗ คน วุฒิก ารศึ กษาปริญ ญาเอก จํานวน ๑ คน วุฒิการศึ กษา
ปริญญาโท จํานวน ๖ คน
๛ สายสนับสนุน จํานวน ๑๓ คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๕ คน ปริญญาตรี
จํานวน ๕ คน ปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๓ คน
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๛ ศูนยมีส วัส ดิการในการดูแลอาจารยและเจาหนาที่ เชน ประกัน สุขภาพกลุมสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจําป เปนตน
(๕) ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีความพรอม ดังนี้
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน มีอาคารที่ใชจัดการเรียนการสอน ๒ อาคาร มีอาคาร
ปฏิบัติการดานปฐมวัย ๖ ชั้น ๑ อาคาร หองกิจการนักศึกษา หองสารสนเทศ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองพักอาจารย หองสํานักงาน หองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หองวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อาคาร
ที่พักอาศัย หอพักนักศึกษา
๛ ดานการให บริ ก ารวิช าการ มีศูนยวิจั ย และพั ฒนาท องถิ่ น ศูนยฝกอบรม บริษัทโรงสี
ขาวสวนดุสิต
๛ ดานเทคโนโลยี อุ ป กรณ มีร ะบบ LAN Network ระบบ Wireless Network ทุ ก
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
๛ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีหองพยาบาล โฮมเบเกอรี และเครื่องใชสํานักงานอื่นๆ
ที่มีความสะดวก
(๖) กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต และมีคานิยมรวมของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อขับเคลื่อนองคการไปดวยกัน ไดแก ความมี
มาตรฐาน การบริหารจัดการดี มีการตอยอดองคความรู โดยใชวิจัยเปนฐาน และกาวทันเทคโนโลยี

(๗) โครงสรางองคการ
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

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

หัวหนากิจการพิเศษ
- โครงการโฮมเบเกอรี
- โครงการครัวสวนดุสิต
- โครงการศูนยสุขภาพ
- หอพักนักศึกษา

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

หัวหนาอาคารและสิ่งแวดลอม
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(๘) ธรรมาภิบาล
๛ มีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจและแผนกลยุทธ
๛ ดําเนินงานตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายตางๆ
๛ มีการกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากร
๛ มีกระบวนการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ
๛ มีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม เชื่อถือได โดยคณะกรรมการมีการสรางจิตสํานึกดาน
จริยธรรมที่เขมแข็ง มีการประเมินจริยธรรมของบุคลากรและเปดเผย
๛ มีการประเมินผลการดําเนินงาน เชน การใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคการ
๛ ปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
๛ ใหความสําคัญและสรางเครือขายกับชุมชนและทองถิ่น ในขอบเขตและความเชี่ยวชาญ
ขององคการ
(๙) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน
ลูกคา ไดแก นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร ผูป กครอง โรงเรียน และชุมชน
๛ ดานการบริการวิชาการ
ลูกคา ไดแก นักศึกษา อาจารย และประชาชนทั่วไป
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร โรงเรียน หนวยงานตางๆ และชุมชน
๛ ดานเทคโนโลยีการวิจัย
ลูกคา ไดแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
๛ ดานการฝกอบรมและบริหารการทองเที่ยว
ลูกคา ไดแก บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
(๑๐) ผูสงมอบ
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก
ผูปกครอง โดยทางศูนยมีโครงการประชุมผูปกครอง และจัดกิจกรรมรวมกับชมรม
ผูปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนย ฯ กับผูปกครอง
โรงเรียน ซึ่งเปนสถานศึกษาตนสังกัดของนักศึกษา โรงเรียนไดจัดโครงการบริการ
วิชาการดานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยเปนฐานใหกับโรงเรียนมัธยมในเขตพื้น ที่ที่สง
นักศึกษาเขามา เพื่อสรางความสัมพันธอันดี และเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน
๛ ดานการบริการวิชาการ
ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อบริการวิชาการดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย
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๛ ดานเทคโนโลยีการวิจัย
ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการดําเนินงานดานการวิจัย
และประเมินผล และการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาทองถิ่น
โรงเรียน ที่สงนักศึกษาเขามาศึกษาที่ศูนย เพื่อพัฒนาดานการวิจัยในชั้นเรียน และการ
วิจัยเพื่อทําผลงานทางวิชาการ
๛ ดานการฝกอบรม
ศูนยฯ ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดานการวิจัย และดานอื่นๆ ใหกับมหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาตางๆ และผูสนใจทั่วไป รวมทั้งใหบริการกับโรงเรียนที่สงนักศึกษาเขามาศึกษาที่ศูนยฯ
เพื่อเปนการบริการวิชาการที่ชวยสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
๛ ดานการบริหารการทองเที่ยว
ศูนยฯ ไดจัดตั้งศูน ยฝ กอบรมและบริห ารการท องเที่ ยว เพื่อเปน ศูน ยกลางในการ
บริหารการทองเที่ยว รองรับการเติมโตของเมือง จังหวัดนครนายก เพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว โดย
ไดรวมกับองคภาครัฐ ไดแก การทองเที่ยวจังหวัด เอกชน และสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยว และชุมชน
สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
(๑) คูแขงที่สําคัญ และคูความรวมมือ
๛ คูแ ขง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และวิทยาลัยชุมชนสระแกว ซึ่งเปดสอน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเชนเดียวกัน
๛ คูเทียบ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
๛ คูความรวมมือ ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปนพันธมิตรทั้งทางดานบุคลากร หลักสูตร
และนวัตกรรม
(๒) ปจจัยสําคัญที่กําหนดความสําเร็จ การบริหารจัดการเชิงรุก โดยการเขาถึงนักศึกษาซึ่ง
เปนลูกคา ถึงทุกโรงเรียน และสรางพันธมิตรไวกับโรงเรียนตางๆ โดยการใหบริการวิชาการดานการวิจั ย
การจัดการเรียนการสอน และการฝกอบรมใหกับโรงเรียนในพื้นที่เป าหมาย โดยปจจุบันมีการจัดทํ า
บัน ทึก ความรว มมือ กับ องคก รตา งๆ ในระดับ ทอ งถิ่น เพื่อ เปน คูค วามรว มมือ ในการพัฒ นาองคการ
ของทั้งสองฝายจะสรางความไดเปรียบใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมุงเนนการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริ การ
ไดแก จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว ซึ่งองคการที่ทําบันทึกความรวมมือ ไดแก
ทองถิ่น จังหวัด องคกรปกครองสว นทองถิ่น สถานศึกษาในเขตพื้น ที่บ ริการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ ตั้งนครนายกให บริ การตามความเชี่ยวชาญของมหาวิ ทยาลัย เชน การ
จัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย การวิจัย และการฝกอบรม เปนตน ซึ่งทําใหม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวน
ดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปนที่รูจักในวงกวางมากยิ่งขึ้น
(๓) แหล งขอ มูล สํ า คัญ ที ่ใ ชใ นการเปรีย บเทีย บ ไดแ ก หลัก สูต ร บุค ลากร ผลงานวิจัย
นวัต กรรม สื่อเทคโนโลยี
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ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ ไดแก
 จัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยสูมาตรฐานสากล
 บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาองคกร หนวยงาน และทองถิ่น
 บริหารจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์โดยใชรูปแบบการสรางเครือขายเพื่อสรางความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ
การแสวงหาความรวมมือระหวางศูนยฯ กับหนวยงาน ไดแก โรงเรียน ซึ่งเปนผูสงมอบนักศึกษา
เขามาศึกษาต อ โดยศูนยฯ ใหบริการวิชาการ และความรวมมือกับผู มีสวนไดสวนเสีย ไดแก องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูรับนักศึกษาที่จบการศึกษาไปเปนบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งศูนยฯ ไดทํา MOU ไวเพื่อเปนคูความรวมมือที่สําคัญ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ใชระบบ PDCA ในการปรับปรุง ทบทวน ระบบการทํางานสม่ําเสมออยางต อเนื่ อง และการ
ดํ า เนิ น การตามเกณฑ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ การดํ า เนิ น การสู ค วามเป น เลิ ศ (EdPEx) มาใช ใ น
กระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพตามภารกิจ หลัก ของศูน ยฯ มีก ารประเมิน ผูป ฏิบัติง านทั้ง ในแนวดิ่ง
และแนวราบอยางตอเนื่อง
กระบวนการและวิธีการทํางาน เนนการมีสวนรวมของบุคลากร การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
และมีมาตรฐาน สรางเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ความทาทายขององคการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
เปนศูนยการศึกษาที่ผูนําในการผลิตบัณฑิตดานการศึกษาปฐมวัยในระดับอาเซียน

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ปรัชญา :
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่เปนเลิศตามความเชี่ยวชาญไดรับการยอมรับระดับชาติ
คานิยมรวม (SMART)
Standard
Managements
Advance
Research
Technology

จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
บริหารจัดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ
ตอยอดองคความรูสูความเชี่ยวชาญ
ใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
กาวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสูสากล

วิสัยทัศน :
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตามความ
เชี่ยวชาญ สง เสริม การบริก ารวิช าการ มีค วามรับ ผิด ชอบตอ สัง คม สรา งความเขม แข็ง ของทอ งถิ่น
เพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
พันธกิจ :
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู คุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒ นาความเชี่ย วชาญ
ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบตอสังคมและทองถิ่นโดยระบบ
บริหารจัดการที่เปนเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเปนเลิศ
เปาประสงคที่ ๑
หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย
กลยุทธ :
๑. จัดประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับองคกรภายนอก
๒. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาที่จะเขาเรียนตามหลักสูตรที่ศูนยฯ กําหนด
๓. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
๔. พัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ
เปาประสงค ๒
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ :
๑. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูครูในศตวรรษที่ ๒๑
๒. สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูครูมืออาชีพ
๓. ปลูกจิตสํานึกสรางความผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยฯ นครนายก
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เปาประสงค ๓
กลยุทธ :

เปาประสงคที่ ๔
กลยุทธ :
เปาประสงคที่ ๕
กลยุทธ :
เปาประสงคที่ ๖
กลยุทธ :

ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
๑. สงนักศึกษาเขากิจกรรมงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
๒. สรางเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จ
ในการทํางานหรือไดรับรางวัลที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
๓. สนับสนุนใหนักศึกษาทํางานวิชาการรวมกับอาจารย
การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา
๑. จัดตั้งชมรมศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายก
๒. พัฒนาศักยภาพศิษยเกา
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาศูนยฯ นครนายก
เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
๑. ขยายหลักสูตรการเปดปริญญาตรีหลักสูตรประถมศึกษา
๒. ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ
เปนศูนยการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานแหงชาติ
๑. ทําความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติในการจัดตั้งสถานที่
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสาขาการปฐมวัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรู
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพื่อ
บริการวิชาการ
เปาประสงคที่ ๑
ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ :
๑. จัดหาแหลงทุนหรือสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน
และตั้งใจจริงที่จะเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยของ มสด.นครนายก
๒. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๒
พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น
กลยุทธ :
๑. พัฒนางานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมและทองถิ่น
๒. พัฒนาวารสารวิจัยปฐมวัยศึกษา
๓. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกเปนศูนยการเรียนรู
เพื่อการจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยตนแบบ
๔. สรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการแกไขปญหาทางสังคมและทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๓
สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธ :
๑. สงเสริมอาหารพื้นบาน
๒. สงเสริมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
๓. ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับสังคมอาเซียน
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เปาประสงคที่ ๔
กลยุทธ:

เปาประสงคที่ ๕
กลยุทธ :

มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๑. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสาธารณะแกบุคลากร
๒. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในจังหวัดนครนายกโดยใชรูปแบบ STEM ศึกษาซึ่งเปนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการเตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรี
๑. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดทําหลักสูตรเตรียมครู Teacher
Program สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อตอยอดเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดนักเรียนตามคุณลักษณะตามตองการ
จํานวนปละ ๓๐ – ๔๐ คน
๒. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปาประสงคที่ ๑
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
กลยุทธ:
๑. มีรายการผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามสมรรถนะของตําแหนง
แตละสาย (สายวิชาการ, สายสนับสนุน)
๒. อาจารยมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
๓. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติเพิ่มขึ้น
๔. มีการจัดประชุมวิชาการการวิจัยดานการจัดการความรูระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เปาประสงคที่ ๒
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนยฯ
กลยุทธ:
๑. พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตําแหนงงาน
๒. จัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติงานไดตรงตามตําแหนงงาน
๓. มีรายงานผลการดําเนินงานตรงตามตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
๔. มีระบบคาตอบแทนและสวัสดิการสนับสนุนบุคลากร
เปาประสงคที่ ๓
จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธ:
๑. สรางบรรยากาศการเรียนการสอนของอาจารยใหเอื้อตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรู
๒. พัฒนาสภาพแวดลอมเอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๓. มีการพัฒ นาบุคลากรดู งานแลกเปลี่ยนเรีย นรู เพื่อนําไปพั ฒนา
การจั ดการศึ กษา
เปาประสงคที่ ๔
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
กลยุทธ:
๑. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ทํางานทุกตําแหนงงาน
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เปาประสงคที่ ๕
กลยุทธ:
เปาประสงคที่ ๖
กลยุทธ:

๒. บุคลากรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน
พัฒนาหนวยงาน และนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. มีก ารนํา ประสบการณตรงหรือ องค ความรู ที่ ไดจ ากการไปอบรม
มาถายทอดแกบุคลากรคนอื่นๆ ภายในหนวยงาน
สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
๑. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและพัฒนาตําแหนง
ทางวิชาการอยางนอยปละ 2 คนตอเนื่อง
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางานไดสูงสุด
๑. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีวุฒิปริญญาโททั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอด
และเติบโตที่ยั่งยืน
เปาประสงคที่ ๑
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ:
๑. มีการวางแผนการบริหารงานของศูนยฯ นครนายกแบบมีสวนรวม
๒. มีการวางแผนการทํางานทุกหนวยงานของศูนยฯ
๓. จัดใหมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนและจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูร ะหวางบุคลากรทั้งศูนย (KM)
เปาประสงคที่ ๒
มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัว
มีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได
กลยุทธ:
๑. จัดทําระบบการประกันคุณภาพทุกป
เปาประสงคที่ ๓
มีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย ศูนยการศึกษา
หรือหนวยงานจัดการศึกษา
กลยุทธ:
๑. สรางความรวมมือหรือโครงการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน /ภายนอก
เปาประสงคที่ ๔
การประชาสัมพันธเชิงรุก
กลยุทธ:
๑. การประชาสัมพันธเชิงรุกในเชิงวิชาการและการบริการวิชาการโดยการ
จัดรายการวิทยุทองถิ่น/ชุมชนเนนการนําเสนอองคความรูใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
เปาประสงคที่ ๕
พัฒนาระบบขอมูล Web Metrix ใหไดตามมาตรฐาน
กลยุทธ:
๑. พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหไดตามมาตรฐาน
เปาประสงคที่ ๖
กลยุทธ:
เปาประสงคที่ ๗
กลยุทธ:
เปาประสงคที่ ๘
กลยุทธ:

เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
๑. สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถิ่น
๑. จัด Open House เพื่อนําเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษา
และอาจารย
สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น และระดับชาติ
๑. มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น
หรือระดับชาติ
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เปาประสงคที่ ๙
กลยุทธ:

พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนในรูปแบบของการบริการวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญที่นํามาซึ่งรายไดของศูนย
๑. พัฒนาหนวยงานในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ
ที่นํามาซึ่งรายไดของศูนย เชน ศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การจั ด สภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุน การเรียนรูแ ละบริการ
เปาประสงคที่ ๑
สภาพแวดลอมเอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธ:
๑. บรรยากาศภายในองคการ
๒. พัฒนาสภาพแวดลอมขององคการเพื่อมุงเนนการกระตุนเรงเราและจูงใจ
ใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
เปาประสงคที่ ๒
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
กลยุทธ:
๑. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคการ
๒. สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการจัดการที่มีคุณภาพ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ฉบับปรับปรุง ป ๒๕๕๙
การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
แผนกลยุทธศูนยฯ (เดิม)
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แผนกลยุทธศูนยฯ
(ปรับปรุงตามกลยุทธมหาวิทยาลัย)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1:
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1:
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน
ของความเปนเลิศ
ของความเปนเลิศ
เปาประสงค :
เปาประสงค :
หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการ
หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการ
เรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย
เรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตาม
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ
ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับใน
ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
ระดับชาติ/นานาชาติ
การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ของศิษยเกา
ของศิษยเกา
เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการ
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
เปนศูนยการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2:
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2:
การสานประโยชนและความรวมมือในการ
การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนา
พัฒนาความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
และหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ
หนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ
เปาประสงค :
เปาประสงค :
ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาค
ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาค
ทางการศึกษา
ทางการศึกษา
พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไข พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาทางสังคมทองถิ่น
ปญหาทางสังคมทองถิ่น
สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมี
มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
สวนไดสวนเสีย
 สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการ
เตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3:
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เปาประสงค :
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย
จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรู
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4:
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยืน
เปาประสงค:
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหาร
จัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได
มีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ศูนยการศึกษา หรือหนวยงานจัดการศึกษา
การประชาสัมพันธเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3:
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เปาประสงค :
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย
จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรู
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการจัดการ
สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
ของบุคลากร
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให
สามารถทํางานไดสูงสุด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4:
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยืน
เปาประสงค:
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มีระบบประกันคุณภาพภายในการบริหาร
จัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาล ตรวจสอบได
มีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ศูนยการศึกษา หรือหนวยงานจัดการศึกษา
การประชาสัมพันธเชิงรุก
พัฒนาระบบขอมูล Web Metrix ใหได
ตามมาตรฐาน
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถิ่น
สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
ทองถิ่น และระดับชาติ
พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนใน
รูปแบบของการบริการวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญที่นํามาซึ่งรายไดของศูนย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5:
การจัดสภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
และบริการ
1
สภาพแวดลอมเอื้อตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การจัดการ

1. แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ
เปนผูนําในการจัดการศึกษา วิจัยและผลิตครูดานการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาในระดับ
นานาชาติ
พันธกิจ :
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยนวัตกรรมดานการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีรับผิดชอบตอสังคม
และทองถิ่นโดยระบบบริหารจัดการที่เปนเลิศ
คานิยมรวม (SMART)
Standard
จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
Managements
บริหารจัดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ
Advance
ตอยอดองคความรูสูความเชี่ยวชาญ
Research
ใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนานวัตกรรม
Technology
กาวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสูสากล
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แผนกลยุทธและโครงการ/กิจกรรมที่จะเนินการในปการศึกษา 2558 – 2560
แผนกลยุทธศูนยฯ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน
ของความเปนเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :
การสานประโยชนและความรวมมือในการ
พัฒนาความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
1. ขยายการเปดหลักสูตรปริญญาตรี
การประถมศึกษา
2. ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
3. ทําความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
แหงชาติในการจัดตั้งสถานที่ทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติสาขาการปฐมวัย
4. จัดทําวารสารวิจัยเนนดานนวัตกรรมการเรียน
การสอนปฐมวัยและประถมศึกษาใหบุคลากร
มีผลงานวิจัยตีพิมพอยางนอยปละ 6 เรื่อง
เพื่อเผยแพรองคความรูและความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร
1. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดทํา
หลักสูตรเตรียมครู Teacher Program สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อตอยอด
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี เพื่อใหได
นักเรียนตามคุณลักษณะตามตองการจํานวน
ปละ 30- 40 คน
2. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
พื้นที่เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและ
การแรกเปลี่ยนเรียนรู
3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายก
โดยใชรูปแบบ STEM ศึกษาซึ่งเปนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนความเปนเลิศ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
1. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอยปละ 2 คนตอเนื่อง
2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีวุฒิปริญญา
โททั้งหมดภายใน ป 2560
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5:
การจัดสภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
และบริการ

1. การประชาสัมพันธเชิงรุกในเชิงวิชาการและ
การบริการวิชาการโดยการจัดรายการวิทยุ
ทองถิ่น/ชุมชนเนนการนําเสนอองคความรูใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
2. จัด Open House เพื่อนําเสนอผลงานของ
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย
3. พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหได
ตามมาตรฐาน
4. พัฒนาหนวยงานในรูปแบบของการบริการ
วิชาการตามความเชี่ยวชาญที่นํามาซึ่งรายได
ของศูนยเชนศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม
5. สงเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาโดยใชระบบ EdPEx
1. สภาพแวดลอมเอื้อตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การจัดการ

แผนปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กระบวนการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.
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2519

Management Process
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ
M1.1 กระบวนการกําหนดปณิธาน
คานิยม ปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ
นโยบาย วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
M1.2 กระบวนการแบงกลุมและการ
สํารวจความตองการของนักศึกษา
ผูรับบริการ พันธมิตรทีส่ ําคัญ และ
ผูมีสว นไดสวนเสีย
M1.3 กระบวนการรับฟงเสียงลูกคา
และผูม ีสวนไดสวนเสีย
M1.4 กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร (ระยะยาว) แผน
งบประมาณและแผนปฏิบัติการ
(ระยะสั้น) ครอบคลุมทุกพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
M1.5 กระบวนการสื่อสารปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายวัตถุ ประสงค
แผนยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบตั ิ
และผูเ กี่ยวของทุกระดับ
M1.6 กระบวนการสรางบรรยากาศที่
เอื้อตอผลสําเร็จของการปฏิบตั ิงาน

โครงการ/กิจกรรม

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

Management Process (ตอ)
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ (ตอ)
M1.7 กระบวนการจัดการ
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง
M1.8 กระบวนการประเมินความ
พึงพอใจ และความผูกพันของ
นักศึกษาผูรับบริการ พันธมิตรที่
สําคัญ และผูมีสวนไดสวนเสีย
M1.9 กระบวนการวัด วิเคราะห โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน
คุณภาพตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ศูนย
การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
M2 กระบวนการบริหารทั่วไป
M2.1 กระบวนการสารบรรณ
งานประชุม
M2.2 กระบวนการแผนงานและ งานบริหารสํานักงาน
งบประมาณ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
สํานักงาน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
M2.3 กระบวนการการเงิน บัญชี
ทรัพยสิน วัสดุ ครุภณ
ั ฑ
M2.4 กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แหลงที่มาของ
งปม.
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1

เชิงปริมาณ
บุคลากรศูนยการศึกษานอก
ที่ตั้งนครนายกทุกคนไดรับ
การอบรม

36,000 งบประมาณ
แผนดิน

นางธมลวรรณ
เปรมศรี

6,572,000 ขอสนับสนุน
งบประมาณ
30,000 งบประมาณ
แผนดิน

นางสาวคนิตฐา
ปนทอง
นางธมลวรรณ
เปรมศรี

50,000 งบรายไดศูนยฯ
นครนายก

นางนฤมล โพธิ์ชัย

19
26

โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ
ทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตาม
สมรรถนะของตําแหนงงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณ

กระบวนการ
Management Process (ตอ)
M2 กระบวนการบริหารทั่วไป (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
บุคลากรศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายกทุกคนไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะความเชี่ยวชาญ
สามารถนําความรูที่ไดรับมาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.
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ผูรับผิดชอบ

1

M2.5 กระบวนการกํากับดูแลดาน
ธรรมาภิบาลและการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
M2.6 กระบวนการบริหารอาคาร
สถานที่
M2.7 กระบวนการประชาสัมพันธ
และสื่อสารภายในองคกร

Core Process

C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต
C1.1 กระบวนการจัดทํา/ทบทวน
หลักสูตร
C1.2 กระบวนการรับนักศึกษา

27

C1.3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

Core Process (ตอ)

C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต (ตอ)
C1.4 กระบวนการพัฒนานักศึกษา โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษา
ฝกสอนปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สูครูมืออาชีพในอนาคต

1

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2560

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

ผูรับผิดชอบ

46,940 งบประมาณ
แผนดิน

อาจารยมุทิตา
ทาคําแสน

18,000 งบประมาณ
แผนดิน

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

28

เชิงปริมาณ
1. ดานความรูความเขาใจของ
กลุมเปาหมาย นิสิตนักศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 90
2. ดานความพึงพอใจของกลุม
เปาหมาย นิสิตนักศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 90
3. ดานการนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย นิสิตนักศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 90
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในสถาน
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
เชิงปริมาณ
สอน STAM ศึกษา สําหรับศูนยพฒ
ั นา จํานวนกลุมเปาหมายทีเ่ ขารวม
เด็กเล็ก
โครงการไมนอยกวารอยละ 90
และผูเ ขารวมโครงการมีความพึง
พอใจ ไมต่ํากวา 3.51
เชิงคุณภาพ
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
สามารถนําความรูเกี่ยวกับ
STAM ศึกษาไปประยุกตใชและ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได

2559

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

Core Process (ตอ)

C2 กระบวนการวิจัย
C2.1 กระบวนการกําหนดหัวขอ
วิจัยที่สอดคลองกับนโยบายการ
วิจัยแหงชาติและความตองการ
ของแหลงทุนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
C2.2 กระบวนการวิจยั สถาบัน
C2.3 กระบวนการดําเนินการวิจัย
ตามหัวขอที่กําหนด
C2.4 กระบวนการเผยแพรและ
การนําไปใชประโยชน
C3 กระบวนการบริการวิชาการ
C3.1 กระบวนการบริการวิชาการ
เชิงธุรกิจ
C3.2 กระบวนการบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เสริมสรางองคความรูในการดูแลเด็ก
และสรางความเขมแข็งใหชุมชน ปฐมวัย (สื่อการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย) Community Development
and Enhancing Knowledge on
Early Childhood Education
(Learning Materials for Young
Children)
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1

40,000 งบประมาณ
แผนดิน

อาจารยรวี
ศิริปริชยากร

2829

เชิงปริมาณ
ศิษยเกา ครูปฐมวัยในเขตพื้นที่
จังหวัดนครนายก และจังหวัด
ปราจีนบุรี จํานวน 70 คน
เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมอบรมมีความรูความ
เขาใจในการสรางสรรคสื่อการ
เรียนรูทมี่ ีอยูในชุมชนหรือ
ทองถิ่นของตนและคิดคนสื่อการ
เรียนรูที่หลากหลายสามารถนํา

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2559

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2560

ผูรับผิดชอบ

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

Core Process (ตอ)

C3 กระบวนการบริการวิชาการ (ตอ)
C3.2 กระบวนการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
สรางความเขมแข็งใหชุมชน (ตอ)
โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดนครนายก

ความรูไปประยุกตใชในการจัด
กิจกรรมใหกับเด็กปฐมวัยได
อยางมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
1. จํานวนครูพี่เลี้ยง นักวิชาการ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และองคกรปกครองทองถิ่น
จังหวัดนครนายกที่เขารวม
ไมนอยกวา 100 คน
2. จํานวนผูปกครองที่เขารวม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
สงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
การคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
ไมนอยกวา 300 คน
3. นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ไดรับการพัฒนาโดยใชกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับ
เด็กปฐมวัย ไมนอยกวา
1,000 คน

1,794,890 งบประมาณ
แผนดิน

1

นางธมลวรรณ
เปรมศรี

30

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2559

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2560

ผูรับผิดชอบ

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

Core Process (ตอ)

C3 กระบวนการบริการวิชาการ (ตอ)
C3.2 กระบวนการบริ การวิ ชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
สรางความเขมแข็งใหชุมชน (ตอ)

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาเพื้อเสริมสรางทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

เชิงคุณภาพ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการ
ใหบริการวิชาการไมนอยกวา
1รอยละ 80
2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะ
ความรูที่ใหบริการวิชาการ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 85
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาระดับชั้นปที่ 1
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก จํานวน 40 คน
2. จํานวนผูปกครองที่เขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนนักศึกษา
เพื่อเสริมสรางทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 จํานวน 40 คน
3. อาจารยและบุคลากรที่เขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาเพื่อ

1,130,280 งบประมาณ
แผนดิน

นางธมลวรรณ
เปรมศรี

31

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.
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ระยะเวลาปฏิบัติการ
2560

ผูรับผิดชอบ

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

Core Process (ตอ)

C3 กระบวนการบริการวิชาการ (ตอ)
C3.2 กระบวนการบริ การวิ ชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
สรางความเขมแข็งใหชุมชน (ตอ)

C4 กระบวนการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
C4.1 กระบวนการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

เสริมสรางทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 จํานวน 20 คน
4. บุคคลภายนอก ประชาชน
ทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
1การสอนนักศึกษาเพื่อเสริมสราง
ทักษะในศตวรรษที่ 21
จํานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการ
ใหบริการวิชาการไมนอยกวา
รอยละ 80
2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะ
ความรูที่ใหบริการวิชาการ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 85

Support Process

32

S1 กระบวนการสนับสนุนวิชาการ
S1.1 กระบวนการสนั บสนุ นการ
เรียนการสอน

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2559

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2560

ผูรับผิดชอบ

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

Support Process (ตอ)

1
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S1 กระบวนการสนับสนุนวิชาการ (ตอ)
S1.2 กระบวนการจัดการความ สัมพันธ
กับนักศึกษา ศิษยเกาผูรับบริการ
พันธมิตรที่สําคัญและผูม ีสวนได
สวนเสีย
S1.3 กระบวนการทะเบียนนักศึกษา
S1 กระบวนการจัดการความรู (KM)
S2.1 กระบวนการรวบรวมความรู
ของบุคลากร และทีเ่ กี่ยวของกับ
องคกร
S2.2 กระบวนการถายทอดความรู
ไปยังบุคลากร ลูกคา พันธมิตร
และผูใหความรวมมือ
S3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
S3.1 กระบวนการจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
S3.2 กระบวนการเตรียมพรอม
พัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
ฮารดแวรและระบบเครือขาย
S3.3 กระบวนการบริการและ
พัฒนาเว็บไซต
S3.4 กระบวนการสรางความ
สัมพันธกับผูใช

กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2559

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2560

ผูรับผิดชอบ

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

Support Process (ตอ)
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S3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (ตอ)
S3.5 กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
S4 กระบวนการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
S4.1 กระบวนการจัดการสุขภาพ
S4.2 กระบวนการด า นระบบ
ความปลอดภัย
S4.3 กระบวนการรักษาสิ่งแวดลอม
S4.4 กระบวนการดานระบบ
จราจร ที่จอดรถ
S4.5 กระบวนการดานระบบการ
บริการยานพาหนะ
S5 กระบวนการสนับสนุนดานภาษาและวัฒนธรรม
S5.1 กระบวนการสงเสริมวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการตามกลยุทธที่ทาทาย **
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียนสาขาอัตลักษณ

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2560

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

ผูรับผิดชอบ

35

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนและการมีงานทําของบัณฑิตสาขาอัตลักษณ

2559

กลยุทธที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนและการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

35

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2559

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2560

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

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต ที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน
1

กลยุทธที่ 2 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ (Good Citizenship)

กลยุทธที่ 3 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพื่อรองรับการเขาสูสังคมประชาคมอาเซียน

กลยุทธที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งของศิษยเกา

36

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2559

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2560

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

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในดานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหบริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสรางองคความรูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการนําความรู นวัตกรรม มาพัฒนาองคกรอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

กลยุ
1 ทธที่ 3 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษา/วิจัยกับองคกร/หนวยงานทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู

กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย

กลยุทธที่ 6 สงเสริม สนับสนุน ใหความรูและจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา
37

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2559

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2560

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

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมรวมกันของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก
กลยุ
1 ทธที่ 1 การประสานประโยชนในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมที่สรางประโยชนและกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีใหกับมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนใหมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เปนนวัตกรรมใหมโดยอาศัยองคความรูและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

กลยุทธที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น

38

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แหลงที่มา
ของ งปม.

2559

ระยะเวลาปฏิบัติการ
2560

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

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ตอ)
กลยุทธที่ 3 ธํารงรักษาบุคลากรที่เปนเลิศ

1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 2 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)

กลยุทธที่ 4 รณรงคและสรางจิตสํานึกของผูเรียนและบุคลากรตระหนักถึงสถานการณสิ่งแวดลอม ดูแลสังคม รวมถึงสงเสริมการปรับตัว ประหยัดพลังงาน
39

**กลยุทธที่ทา ทาย หมายถึง ป จจัยทั้ งภายในและภายนอกที่เป นอุปสรรคตอความสําเร็จตามเปาหมายของหนายงาน ซึ่ งอาจพิจารณาไดจาก SWOT/ภาวการณแขงขั น ความ
ตองการและความคาดหวังของผูมสี วนไดสวนเสีย/ผลการประเมินคุณภาพ สกอ. สมศ. EdPEx เปนตน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

5

6

โครงการ/กิจกรรม

งบบริหารสํานักงาน

6572000
นางสาวคนิตฐา
ปนทอง
64,940
อาจารยมุทติ า
ทาคําแสน
30,000
นางธมลวรรณ
เปรมศรี
40,000
อาจารยรวี
ศิริปริชยากร
18,000

2559

2560

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

547,666

547,666

547,666

547,666

547,666 547,666 547,667

-

20,000

14,000

10,940

10,000

10,000

-

-

30,000

-

-

-

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

547,667

547,667

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,000

-

-

547,667 547,667 547,667

อาจารยจิราภรณ ยกอินทร

36,000

นางธมลวรรณ
เปรมศรี

40

โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษา
ฝกสอนปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สูครูมืออาชีพ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
สํานักงาน ศูนยการศึกษานอกที่ตงั้
นครนายก
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
เสริมสรางองคความรูในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย (สื่อการเรียนรู) Community
Development and Enhancing
Knowledge on Early Childhood
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
STAM ศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก

งบประมาณ
(บาท)

จํานวนเงิน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ลําดับ
ที่
9

8
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับ
เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดนครนายก
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะในศตวรรษ
ที่ 21
โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตาม
สมรรถนะของตําแหนงงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)
1,794,890
นางธมลวรรณ
เปรมศรี
1,130,280
นางธมลวรรณ
เปรมศรี
50,000
นางนฤมล
โพธิ์ชัย

จํานวนเงิน
2559

2560

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

-

-

-

-

1,794,890

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700,300 329,000 100,980

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

-

5,000

5,000

-

5,000

5,000
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ภาคผนวก

43
119

44

45
119

46
119

47
119

48
119

49
119

119

50

51
119

52
119

53
119

54
119

55
119

56

57

58

