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คํานํา 

แผนปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของศูนยฯ เพื่อนําไปสูการบรรลุผลตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง
นครนายก ไดนําแนวคิดเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ประกอบดวย ปรัชญา คานิยมรวม วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
รวมถึงโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ศูนยฯ จะดําเนินการ จําแนกตามแตละเปาประสงค 
โดยวงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติงานจะสอดคลองกับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ดังนั้น ศูนยฯ นครนายก จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ฉบับนี้ ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไว  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการดําเนินงานบนพ้ืนฐาน
ความเชี่ยวชาญของตนเองภายใตอัตลักษณ ๔ ดาน ไดแก อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการ
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ 

โดยสรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบไดดวย 
โครงรางองคการ (Organizational Profile) ของศูนยฯ ปรัชญา คานิยมรวม วิสัยทัศน พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
กับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของศูนยฯ 

วงเงินงบประมาณ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน
เปนคาใชจายตามแผนปฏิบัติงานใหกับศูนยฯ นครนายก ท้ังสิ้น ๓,๐๙๖,๑๑๐ บาท (สามลานเกาหม่ืน
หกพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน) และขอสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท (หกลานหาแสนเจ็ด
หม่ืนสองพันบาทถวน) ซ่ึงไดนําไปจัดสรรสําหรับดําเนินงาน/โครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติงาน โดย
จําแนกตามเปาประสงคดังนี้ 

 

 ๑. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของความเปนเลิศ 
มี ๕ เปาประสงค คือ  

๑.๑ หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
๑.๒ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๓ ผลการวิจัยและวิชาการเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
๑.๔ การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 
๑ .๕ เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและ 

    ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑ .๖ เปนศูนยการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาต ิ
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  
๑. มีโครงการ จาํนวน ๒ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาฝกสอนปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสูครู 
      มืออาชีพ 

งบประมาณแผนดิน ๔๖,๙๔๐ บาท 
๑.๒ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาเพ่ือเสริมสรางทักษะในศตวรรษ 
      ท่ี ๒๑ 

งบประมาณแผนดิน ๑,๑๓๐,๒๘๐ บาท 
๒. รวมจํานวนเงิน ๑,๑๗๗,๒๒๐ บาท 
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๒. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรู
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ มี ๕ เปาประสงค คือ 

๒.๑ ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
๒.๒ พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถ่ิน 
๒.๓ สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
๒.๔ มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
๒.๕ สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการเตรียมนกัเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒   
๑. มีโครงการ จาํนวน ๒ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเสริมสรางองคความรูในการดูแลเด็กปฐมวัย  
       (สื่อการเรียนรู) Community Development and Enhancing Knowledge  
       on Early Childhood 

  งบประมาณแผนดิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ศูนยการศึกษา 
      นอกท่ีตั้งนครนายก 

     งบประมาณแผนดิน ๓๖,๐๐๐ บาท 
๒. รวมจํานวนเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท 
 

๓. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ๖ เปาประสงค คือ 

๓.๑ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ     
๓.๒ พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย 
๓.๓ จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
๓.๔ สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
๓.๕ สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 
๓.๖ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางานไดสูงสุด 
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  
๑. มีโครงการ จํานวน ๒ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
      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. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปล่ียนแปลง
เพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ีย่ังยืน มี ๙ เปาประสงค คือ 

๔.๑ มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔.๒ มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
๔.๓ มีระบบเครือขายความรวมมือ 
๔.๔ การประชาสัมพันธเชิงรุก 
๔.๕ พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหไดตามมาตรฐาน 
๔.๖ เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๔.๗ การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถ่ิน 
๔.๘ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ิน และระดับชาติ 
๔.๙ พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความ 

เชี่ยวชาญท่ีนํามาซ่ึงรายไดของศูนย 
สรุปประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  
๑. มีโครงการ จาํนวน ๒ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสําหรับ 
      เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก 

งบประมาณแผนดิน ๑,๗๙๔,๘๙๐ บาท 
๑.๒ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน STAM ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

งบประมาณแผนดิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
๒. รวมจํานวนเงิน ๑,๘๑๒,๘๙๐ บาท 
 

๕. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดสภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและบริการ 
มี ๒ เปาประสงค คือ 

๕.๑ สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
๕.๒ สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
สรุปประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  
๑. มีโครงการ จาํนวน ๑ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ งานบริหารสํานักงาน 
              ขอรับเงินสนับสนุน ๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท 

๒. รวมจํานวนเงิน ๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท 
กระบวนการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ระยะเวลาปฏิบัติการ

งบประมาณ แหลงท่ีมาของงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม การนําโครงการ/กิจกรรมไปสู
การปฏิบัติและติดตามประเมินผล ศูนยฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  

 

 
 



โครงรางองคการ (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยสวนดสุติ  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 
ลักษณะองคการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปดการเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือ
วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลท่ีตองการใหผูท่ีอยูใน
ภูมิภาคมีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึนรวมท้ังเปดโอกาสใหหนวยงานในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาโดยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถ่ินเพ่ือใหสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต สงเสริมดานการวิจัย การบริการวิชาการ ซ่ึงไดจัดตั้งบริษัทโรงสีขาวสวนดุสิตข้ึนเพ่ือเปนแหลง
ฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาดานบริหารธุรกิจ เปนแหลงศึกษาวิจัยและการเรียนรูดานขาว
ของชุมชนและทองถ่ิน จัดตั้งโครงการโฮมเบเกอรี่ ใชเปนแหลงฝกประสบการณ อบรม สงเสริมการเรียนรู
ดานอาหาร ขนมอบ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อเปดโอกาสใหเด็กเล็กในพ้ืนท่ี
ไดมีโอกาสพัฒนาดานการศึกษาในระดับกอนวัยเรียนและใชเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพดาน
การศึกษาปฐมวัยสําหรับนักศึกษา หนวยงาน และองคกรท่ีจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  

 
การวิเคราะหสวอรท (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. เปดหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนหลักสูตรมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและ

มีคุณภาพเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
๒. หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเปนตัวแสดงมาตรฐานการจัดการศึกษา 
๓. ศูนยการศึกษาผานการประเมิน สมศ. เปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปท้ังในพ้ืนท่ีและตางจังหวัด 
๔. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยสามารถพัฒนาองคความรูและเผยแพร

ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ 
๕. มีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเปนแหลงการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษาสามารถ

เรียนรูไดท้ังทางทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป  
๖. ศูนยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับนักศึกษาท้ังในสวนของวิชาการและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ดานความเปนการเรือน เชน บุคลิคภาพ การทําอาหาร การทําขนม มารยาท การจัดดอกไม และอ่ืนๆ 
โดยมีโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรรี่เปนหนวยสนับสนุน 

จุดออน (Weaknesses) 
๑. คาธรรมเนียมการศึกษาของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งเทากับมหาวิทยาลัย 
๒. ความพรอมของอาคารเรียนและอาคารประกอบซึ่งไมไดถูกออกแบบเพื่อความพรอมใน

การจัดการเรียนระดับอุดมศึกษา ไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ  
๓. งานวิจัยดานอัตลักษณมีนอย 
๔. ไมมีหอพักใหกับนักศึกษาในตางจังหวัดท่ีสนใจเขามาศึกษาในศูนยการศึกษาท่ีพบวามีจํานวน 

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป  
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๕. ขาดการประสานงานกับศิษยเกาทําใหไมไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเทาท่ีควร  
รวมท้ังหนวยงานในจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหนวยงานบอย จึงทําใหใหแผนงานท่ีทํารวมกับ
จังหวัดขาดความตอเนื่องไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

๖. การทํางานเปนทีมและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเนื่องจากศูนยมีการยุบรวมบุคลากร 
การเปด - ปดหลักสูตรจึงทําใหบุคลากรบางสวนตองใชเวลาในการพัฒนาตนเอง ไมสามารถแสดง
ศักยภาพไดเต็มความสามารถ  

๗. หลักสตูรท่ีเปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมีหลักสูตรเดียว และเปนสาขาท่ีมีผูสนใจ 
เฉพาะกลุมจึงไมมีความหลากหลายในองคความรูและการแลกเปลี่ยนองคความรูกับศาสตรสาขาอ่ืนๆ 

๘. เนื่องจากหนวยงานประกอบของศูนยฯ มีหลายสวนงาน การประสานงาน และการบริหารงานยัง
ขาดความเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 

โอกาส (Opportunities) 
๑. เปนหนวยงานท่ีมีขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการบริหาร การขอความรวมมือในการ 

ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธของศูนยฯ 
๒. หนวยงานภายนอกใหความไววางใจในความรวมมือดําเนินโครงการตางๆ ภายในจังหวัด

จึงสามารถแสดงศักยภาพและนํานเสนอผลงานท่ีเปนท่ียอรับและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยได 
๓. เปนทางผานของเสนทางหลักเสนทางหนึ่งในการขยายความรวมมือของประเทศประชาคม

อาเชียน รวมท้ังเปนจังหวัดท่ีไมไกลจากกรุงเทพ จึงเหมาะท่ีจะเปนแหลงอาหาร แหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศน และแหลงการจัดการศึกษา 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
๑. มีมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทําใหมี 

คูแขงทางดานการจัดการศึกษา 
๒. ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยมีจํานวนมากตอเนื่องเกือบตลอดภาค

การศึกษาทําใหบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนการสอนมีภาระงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งมี
หลายตัวชี้วัดท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาคุณภาพของศูนยการศึกษา และไมไดสงผลตอ
การพัฒนานักศึกษาอยางแทจริง ทําใหบุคลากรตองเสียเวลามากในการดําเนินการดังกลาวสงผลตอการ
พัฒนางานดานวิชาการของอาจารย 

๓. บุคลากรยังขาดความรูและเขาใจในการเตรียมความพรอมสูอาเซียนจึงยังไมสามารถผลิตองค
ความรู การพัฒนางาน และผลิตนักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ 

 
สภาพแวดลอมขององคการ 

(๑) หลักสูตรและบริการตางๆ 
๛ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(หลักสูตรหาป) 
๛ ใหบริการวิชาการดานการวิจัย การฝกอบรมใหกับสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
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(๒) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวม 
 ปรัชญา : 

เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน 
 วิสัยทัศน :  

เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั ้งที ่มีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันไดจัด
การศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความ
เขมแข็งของทองถ่ิน และไดรับการยอมรับระดับชาติ 

 พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบตอสังคมและทองถ่ินโดยระบบ
บริหารจัดการท่ีเปนเลิศ  

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

(๓) ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ :   

การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของความเปนเลิศ 
เปาประสงค : 
 หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ผลการวิจัยและวิชาการเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
 การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 
 เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
    และประถมศึกษาในศตวรรณท่ี ๒๑ 
 เปนศูนยกลางทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : 
การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมของ 
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 

เปาประสงค :   
 ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
 พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถ่ิน 
 สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการเตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : 
การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

เปาประสงค :   
 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ     
 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย 
 จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
 สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 
 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางานไดสูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ียั่งยืน 

เปาประสงค :   
 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาล 

ตรวจสอบได 
 มีระบบเครือขายความรวมมือ 
 การประชาสัมพันธเชิงรุก 
 พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหไดตามมาตรฐาน 
 เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถ่ิน 
 สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ิน และระดับชาติ 
 พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความ 
    เชี่ยวชาญท่ีนํามาซ่ึงรายไดของศูนย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  
การจัดสภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและบริการ  

เปาประสงค 
 สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

    สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
(๔) คุณลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ผูปฏิบัติงานภายในศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก จํานวน ๒๒ คน ดังนี้   
๛ สายบริหาร จํานวน ๒ คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน ปริญญาโท จํานวน 

๑ คน  
๛ สายวิชาการ จํานวน ๗ คน วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน วุฒิการศึกษา

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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๛ ศูนยมีสวัสดิการในการดูแลอาจารยและเจาหนาที่ เชน ประกันสุขภาพกลุมสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจําป เปนตน 

(๕) ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก มีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีมีความพรอม ดังนี ้

๛ ดานการจัดการเรียนการสอน มีอาคารท่ีใชจัดการเรียนการสอน ๒ อาคาร มีอาคาร
ปฏิบัติการดานปฐมวัย ๖ ชั้น ๑ อาคาร หองกิจการนักศึกษา หองสารสนเทศ หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร  
หองพักอาจารย หองสํานักงาน หองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หองวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อาคาร
ท่ีพักอาศัย หอพักนักศึกษา  

๛ ดานการใหบริการวิชาการ มีศูนยวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน ศูนยฝกอบรม บริษัทโรงสี
ขาวสวนดุสิต 

๛ ดานเทคโนโลยี อุปกรณ มีระบบ LAN Network ระบบ Wireless Network ทุก
พ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย 

๛ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีหองพยาบาล โฮมเบเกอรี และเครื่องใชสํานักงานอื่นๆ 
ท่ีมีความสะดวก   

 (๖) กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั
สวนดุสิต และมีคานิยมรวมของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง เพ่ือขับเคลื่อนองคการไปดวยกัน ไดแก ความมี
มาตรฐาน การบริหารจัดการดี  มีการตอยอดองคความรู  โดยใชวิจัยเปนฐาน และกาวทันเทคโนโลยี  
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(๗) โครงสรางองคการ  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

- อาคารสถานท่ี 
- ยานพาหนะ 
- คนสวน 
- ซอมบํารุง 
- ยามรักษาการณ 
- แมบาน 

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

 ่  
 

- จนท. บริการการศึกษา 
- นักวิจัย 
- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  (กิจการนักศึกษา) 
- จนท. บริหารงานท่ัวไป  
  (กองทุนกูยืม) 
- จนท. วิเคราะหระบบ    
  คอมพิวเตอร 
- จนท. บริการสารสนเทศ 
- งานพยาบาล 

ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริหาร

 

รองผูอํานวยการศูนย 

หลักสูตร ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ

นักศึกษา 

ผูชวยผูอํานวยการฝายกองกลาง หัวหนาอาคารและส่ิงแวดลอม หัวหนากิจการพิเศษ 

หัวหนาโครงการพิเศษ 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
  - บุคลากรสายวิชาการ 
  - เลขานุการหลักสูตร

 

- โครงการโฮมเบเกอร ี
- โครงการครัวสวนดสุิต                 
- โครงการศูนยสุขภาพ  
- หอพักนักศึกษา  

 

ผูอํานวยการศูนย 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

นครนายก 

คณะครุศาสตร 
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(๘) ธรรมาภิบาล 
๛ มีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจและแผนกลยุทธ 
๛ ดําเนินงานตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายตางๆ  
๛ มีการกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากร 
๛ มีกระบวนการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ 
๛ มีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม เชื่อถือได โดยคณะกรรมการมีการสรางจิตสํานึกดาน 
    จริยธรรมท่ีเขมแข็ง มีการประเมินจริยธรรมของบุคลากรและเปดเผย 
๛ มีการประเมินผลการดําเนินงาน เชน การใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินผลการ 
    ดําเนินงานขององคการ 
๛ ปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 
๛ ใหความสําคัญและสรางเครือขายกับชุมชนและทองถ่ิน ในขอบเขตและความเชี่ยวชาญ 

      ขององคการ 
(๙) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

๛ ดานการจัดการเรียนการสอน   
ลูกคา ไดแก นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร ผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน 

๛ ดานการบริการวิชาการ 
ลูกคา ไดแก นักศึกษา อาจารย และประชาชนท่ัวไป 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร โรงเรียน หนวยงานตางๆ และชุมชน 

๛ ดานเทคโนโลยีการวิจัย 
ลูกคา ไดแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ  
เอกชน และชุมชน 

๛ ดานการฝกอบรมและบริหารการทองเท่ียว 
ลูกคา ไดแก บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

(๑๐) ผูสงมอบ 
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก   

ผูปกครอง โดยทางศูนยมีโครงการประชุมผูปกครอง และจัดกิจกรรมรวมกับชมรม
ผูปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนย ฯ กับผูปกครอง 

โรงเรียน ซ่ึงเปนสถานศึกษาตนสังกัดของนักศึกษา โรงเรียนไดจัดโครงการบริการ
วิชาการดานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยเปนฐานใหกับโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนท่ีท่ีสง
นักศึกษาเขามา เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี และเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขัน 

๛ ดานการบริการวิชาการ 
ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือบริการวิชาการดานการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
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๛ ดานเทคโนโลยีการวิจัย 
ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการดําเนินงานดานการวิจัย

และประเมินผล  และการถายทอดองคความรูเก่ียวกับการวิจัยและการพัฒนาทองถ่ิน 
โรงเรียน ท่ีสงนักศึกษาเขามาศึกษาท่ีศูนย เพ่ือพัฒนาดานการวิจัยในชั้นเรียน และการ

วิจัยเพ่ือทําผลงานทางวิชาการ 
๛ ดานการฝกอบรม 

ศูนยฯ ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดานการวิจัย และดานอ่ืนๆ ใหกับมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษาตางๆ และผูสนใจท่ัวไป รวมท้ังใหบริการกับโรงเรียนท่ีสงนักศึกษาเขามาศึกษาท่ีศูนยฯ 
เพ่ือเปนการบริการวิชาการท่ีชวยสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  

๛ ดานการบริหารการทองเท่ียว 
ศูนยฯ ไดจัดตั้งศูนยฝกอบรมและบริหารการทองเท่ียว เพ่ือเปนศูนยกลางในการ

บริหารการทองเท่ียว รองรับการเติมโตของเมือง จังหวัดนครนายก เพ่ิมศักยภาพดานการทองเท่ียว โดย
ไดรวมกับองคภาครัฐ ไดแก การทองเท่ียวจังหวัด เอกชน และสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของ
กับการทองเท่ียว และชุมชน 
 
สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

(๑) คูแขงท่ีสําคัญ และคูความรวมมือ  
  ๛ คูแขง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และวิทยาลัยชุมชนสระแกว ซ่ึงเปดสอน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเชนเดียวกัน 
  ๛ คูเทียบ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซ่ึงเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

ท้ังในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
  ๛ คูความรวมมือ ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงเปนพันธมิตรท้ังทางดานบุคลากร หลักสูตร 

และนวัตกรรม   
(๒) ปจจัยสําคัญที่กําหนดความสําเร็จ การบริหารจัดการเชิงรุก โดยการเขาถึงนักศึกษาซ่ึง

เปนลูกคา ถึงทุกโรงเรียน และสรางพันธมิตรไวกับโรงเรียนตางๆ โดยการใหบริการวิชาการดานการวิจัย  
การจัดการเรียนการสอน และการฝกอบรมใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยปจจุบันมีการจัดทํา
บันทึกความรวมมือกับองคกรตางๆ ในระดับทองถิ่น เพื่อเปนคูความรวมมือในการพัฒนาองคการ 
ของท้ังสองฝายจะสรางความไดเปรียบใหกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ 
ไดแก จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว ซ่ึงองคการท่ีทําบันทึกความรวมมือ ไดแก 
ทองถิ่นจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายกใหบริการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เชน การ
จัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย การวิจัย และการฝกอบรม เปนตน ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก เปนท่ีรูจักในวงกวางมากยิ่งข้ึน  

 (๓) แหลงขอมูลสําคัญ ที่ใชในการเปรียบเทียบ ไดแก หลักสูตร บุคลากร ผลงานวิจัย  
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี 
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ความทาทายเชิงกลยุทธ 
ความทาทายเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ ไดแก   
 จัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยใหไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 
 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยสูมาตรฐานสากล 
 บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาองคกร หนวยงาน และทองถ่ิน 
 บริหารจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์โดยใชรูปแบบการสรางเครือขายเพ่ือสรางความไดเปรียบ

เชิงกลยุทธ 
การแสวงหาความรวมมือระหวางศูนยฯ กับหนวยงาน ไดแก โรงเรียน ซ่ึงเปนผูสงมอบนักศึกษา

เขามาศึกษาตอ โดยศูนยฯ ใหบริการวิชาการ และความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนผูรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปเปนบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งศูนยฯ ไดทํา MOU ไวเพื่อเปนคูความรวมมือที่สําคัญ
ในการจดักระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ  
 
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

ใชระบบ PDCA ในการปรับปรุง ทบทวน ระบบการทํางานสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง และการ
ดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการสูความเปนเลิศ (EdPEx) มาใชใน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามภารกิจหลักของศูนยฯ มีการประเมินผูปฏิบัติงานทั้งในแนวดิ่ง
และแนวราบอยางตอเนื่อง  

กระบวนการและวิธีการทํางาน  เนนการมีสวนรวมของบุคลากร การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
และมีมาตรฐาน  สรางเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

ความทาทายขององคการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
เปนศูนยการศึกษาท่ีผูนําในการผลิตบัณฑิตดานการศึกษาปฐมวัยในระดับอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

ปรัชญา : 
เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญไดรับการยอมรับระดับชาติ 
 

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

วิสัยทัศน :  
เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตามความ

เชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความเขมแข็งของทองถิ่น 
เพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน 
 

พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบตอสังคมและทองถ่ินโดยระบบ
บริหารจัดการท่ีเปนเลิศ  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเปนเลิศ 
เปาประสงคท่ี  ๑  หลักสูตรตรงความตองการและการจดัการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
กลยุทธ :      ๑. จัดประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับองคกรภายนอก 

๒. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาท่ีจะเขาเรียนตามหลักสูตรท่ีศูนยฯ กําหนด 
๓. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
๔. พัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ 

เปาประสงค  ๒ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ :      ๑. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูครูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูครูมืออาชีพ 
๓. ปลูกจิตสํานึกสรางความผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ศูนยฯ นครนายก 
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เปาประสงค  ๓  ผลการวิจัยและวิชาการเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
กลยุทธ :  ๑. สงนักศึกษาเขากิจกรรมงานวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ 

๒. สรางเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ 
ในการทํางานหรือไดรับรางวัลท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

๓. สนับสนุนใหนักศึกษาทํางานวิชาการรวมกับอาจารย 
เปาประสงคท่ี  ๔  การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 
กลยุทธ :       ๑. จัดตั้งชมรมศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายก 

๒. พัฒนาศักยภาพศิษยเกา 
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาศูนยฯ นครนายก 

เปาประสงคท่ี  ๕  เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนระดับ 
ปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 

กลยุทธ :       ๑. ขยายหลักสูตรการเปดปริญญาตรีหลักสูตรประถมศึกษา 
๒. ขยายการจัดการเรยีนการสอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิต 
    ละอออุทิศ 

เปาประสงคท่ี  ๖  เปนศูนยการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมือ 
   แรงงานแหงชาติ 
กลยุทธ :  ๑. ทําความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติในการจัดตั้งสถานท่ี 
       ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสาขาการปฐมวัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรู 
         และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ือ 
      บริการวิชาการ 
เปาประสงคท่ี ๑   ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ :    ๑. จัดหาแหลงทุนหรือสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจน 
        และตั้งใจจรงิท่ีจะเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยของ มสด.นครนายก 
    ๒. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
เปาประสงคท่ี ๒  พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น 
กลยุทธ :    ๑. พัฒนางานวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมและทองถ่ิน 
    ๒. พัฒนาวารสารวิจัยปฐมวัยศึกษา 
    ๓. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกเปนศูนยการเรียนรู 
       เพ่ือการจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยตนแบบ 
    ๔. สรางนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการแกไขปญหาทางสังคมและทองถ่ิน 
เปาประสงคท่ี ๓  สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ :    ๑. สงเสริมอาหารพ้ืนบาน 
    ๒. สงเสริมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
    ๓. ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับสังคมอาเซียน 
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เปาประสงคท่ี ๔  มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลยุทธ:    ๑. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสาธารณะแกบุคลากร 

๒. พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนและบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    ในจังหวัดนครนายกโดยใชรูปแบบ STEM ศึกษาซ่ึงเปนรูปแบบ 
    การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร  
    คณิตศาสตร 

เปาประสงคท่ี ๕  สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการเตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอ 
ในระดับปริญญาตร ี

กลยุทธ :  ๑. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดทําหลักสูตรเตรียมครู Teacher  
       Program สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือตอยอดเขาศึกษาตอ 
       ในระดับปริญญาตรี เพ่ือใหไดนักเรียนตามคุณลักษณะตามตองการ 
         จํานวนปละ ๓๐ – ๔๐ คน 

๒. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความเขมแข็ง 
       ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ 
    ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เปาประสงคท่ี ๑  บุคลากรมีความเช่ียวชาญในศาสตร/วิชาชีพ 
กลยุทธ:    ๑. มีรายการผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามสมรรถนะของตําแหนง 
         แตละสาย (สายวิชาการ, สายสนับสนุน) 
    ๒. อาจารยมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
    ๓. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติเพ่ิมข้ึน 
    ๔. มีการจัดประชุมวิชาการการวิจัยดานการจัดการความรูระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เปาประสงคท่ี ๒  พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนยฯ 
กลยุทธ:    ๑. พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตําแหนงงาน 
    ๒. จัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติงานไดตรงตามตําแหนงงาน 
    ๓. มีรายงานผลการดําเนินงานตรงตามตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ 
    ๔. มีระบบคาตอบแทนและสวัสดิการสนับสนุนบุคลากร 
เปาประสงคท่ี ๓  จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธ:    ๑. สรางบรรยากาศการเรียนการสอนของอาจารยใหเอ้ือตอการเปนองคกร 
            แหงการเรียนรู 
    ๒. พัฒนาสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
    ๓. มีการพัฒนาบุคลากรดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนําไปพัฒนา 
        การจัดการศึกษา 
เปาประสงคท่ี ๔  สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
กลยุทธ:    ๑. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ   
                                 ทํางานทุกตําแหนงงาน 
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    ๒. บุคลากรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผน 
        พัฒนาหนวยงาน และนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ๓. มีการนําประสบการณตรงหรือองคความรู ท่ีไดจากการไปอบรม 
       มาถายทอดแกบุคลากรคนอ่ืนๆ ภายในหนวยงาน  
เปาประสงคท่ี ๕  สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 
กลยุทธ:   ๑. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและพัฒนาตําแหนง 

    ทางวิชาการอยางนอยปละ 2 คนตอเนื่อง 
เปาประสงคท่ี ๖  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางานไดสูงสุด 
กลยุทธ:   ๑. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีวุฒิปริญญาโทท้ังหมด 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจดัการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือความอยูรอด 
    และเติบโตท่ีย่ังยืน 
เปาประสงคท่ี ๑  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ:    ๑. มีการวางแผนการบริหารงานของศูนยฯ นครนายกแบบมีสวนรวม 
    ๒. มีการวางแผนการทํางานทุกหนวยงานของศูนยฯ  
    ๓. จัดใหมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนและจัดประชุมแลกเปลี่ยน 
        เรยีนรูระหวางบุคลากรท้ังศูนย (KM) 
เปาประสงคท่ี ๒   มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัว 
    มีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
กลยุทธ:    ๑. จัดทําระบบการประกันคุณภาพทุกป 
เปาประสงคท่ี ๓  มีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย ศูนยการศึกษา  
    หรือหนวยงานจัดการศึกษา 

กลยุทธ:    ๑. สรางความรวมมือหรือโครงการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน /ภายนอก 
เปาประสงคท่ี ๔  การประชาสัมพันธเชิงรุก 
กลยุทธ:   ๑. การประชาสัมพันธเชิงรุกในเชิงวิชาการและการบริการวิชาการโดยการ 
       จัดรายการวิทยุทองถ่ิน/ชุมชนเนนการนําเสนอองคความรูใน 
       การพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
เปาประสงคท่ี ๕  พัฒนาระบบขอมูล Web Metrix ใหไดตามมาตรฐาน  
กลยุทธ:   ๑. พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหไดตามมาตรฐาน 
  

เปาประสงคท่ี ๖  เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
กลยุทธ:   ๑. สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
เปาประสงคท่ี ๗  การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถิ่น  
กลยุทธ:   ๑. จัด Open House เพ่ือนําเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษา 

    และอาจารย 
เปาประสงคท่ี ๘  สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น และระดับชาติ 
กลยุทธ:   ๑. มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ิน 
                                   หรือระดับชาติ  
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เปาประสงคท่ี ๙  พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนในรูปแบบของการบริการวิชาการ 
   ตามความเช่ียวชาญท่ีนํามาซ่ึงรายไดของศูนย 
กลยุทธ:   ๑. พัฒนาหนวยงานในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ 

    ท่ีนํามาซ่ึงรายไดของศูนย เชน ศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดสภาพแวดลอม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูและบริการ  
เปาประสงคท่ี ๑  สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธ:    ๑. บรรยากาศภายในองคการ 
   ๒. พัฒนาสภาพแวดลอมขององคการเพ่ือมุงเนนการกระตุนเรงเราและจูงใจ 
       ใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
       ตลอดเวลา      
เปาประสงคท่ี ๒  สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
กลยุทธ:   ๑. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคการ  
   ๒. สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                                   เพ่ือการจัดการท่ีมีคุณภาพ  
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ฉบับปรับปรุง ป ๒๕๕๙ 
การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 
แผนกลยุทธศูนยฯ (เดิม) แผนกลยุทธศูนยฯ  

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: 
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐาน

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

 เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการ 
    จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและ 
    ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 เปนศูนยการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
    ปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ 

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

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

 มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมี 
    สวนไดสวนเสีย 
  สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการ 
     เตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: 
การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนา  
สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
เปาประสงค :  
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ 
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย 
จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกร 
   แหงการเรียนรู 
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   เพ่ือการจัดการ 

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

 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    เพ่ือการจัดการ 
 สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 
    ของบุคลากร 
 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให 
    สามารถทํางานไดสูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ียั่งยืน 
เปาประสงค:   
มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผล 
มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหาร 
   จัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
มีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย  
   ศูนยการศึกษา หรือหนวยงานจัดการศึกษา 
การประชาสัมพันธเชิงรุก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ียั่งยืน 
เปาประสงค:   
มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผล 
มีระบบประกันคุณภาพภายในการบรหิาร 
   จัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาล ตรวจสอบได 
มีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย  
   ศูนยการศึกษา หรือหนวยงานจัดการศึกษา 

 การประชาสัมพันธเชิงรุก 
 พัฒนาระบบขอมูล Web Metrix ใหได 
    ตามมาตรฐาน  
 เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการ 
    พัฒนามหาวิทยาลัย 
 การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถ่ิน  
 สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ 
    ทองถ่ิน และระดับชาติ 
 พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนใน 
    รูปแบบของการบริการวิชาการตามความ 
    เชี่ยวชาญท่ีนํามาซ่ึงรายไดของศูนย  
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1. แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ  
เปนผูนําในการจัดการศึกษา วิจัยและผลิตครูดานการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาในระดับ

นานาชาติ 
พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยนวัตกรรมดานการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีรับผิดชอบตอสังคม
และทองถ่ินโดยระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5: 
การจัดสภาพแวดลอม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
และบริการ 
สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการ 
    เรียนรู 
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ 
     การจัดการ 
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แผนกลยุทธและโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเนินการในปการศึกษา 2558 – 2560 
 

แผนกลยุทธศูนยฯ  กิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : 
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐาน 
ของความเปนเลิศ 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : 
การสานประโยชนและความรวมมือในการ  
พัฒนาความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
และหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : 
การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนา 
สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

1. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญา 
   เอกและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการอยาง 
   นอยปละ 2 คนตอเนื่อง 
2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีวุฒิปริญญา 
   โทท้ังหมดภายใน ป 2560 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการ  
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ียั่งยืน 
  
 

1. การประชาสัมพันธเชิงรุกในเชิงวิชาการและ 
   การบริการวิชาการโดยการจัดรายการวิทยุ 
   ทองถ่ิน/ชุมชนเนนการนําเสนอองคความรูใน 
   การพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
2. จัด Open House เพ่ือนําเสนอผลงานของ 
   นักเรียน นักศึกษาและอาจารย 
3. พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหได 
   ตามมาตรฐาน 
4. พัฒนาหนวยงานในรูปแบบของการบริการ 
    วิชาการตามความเชี่ยวชาญท่ีนํามาซ่ึงรายได 
    ของศูนยเชนศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม 
5. สงเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพทาง 
    การศึกษาโดยใชระบบ EdPEx 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5: 
การจัดสภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
และบริการ 
 
 

1. สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการ 
    เรียนรู 
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ 
    การจัดการ 
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แผนปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ  

ผูรับผิดชอบ 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. 

Management Process 
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ 
M1.1 กระบวนการกําหนดปณิธาน 
คานิยม ปรัชญา วิสยัทัศน พันธกิจ 
นโยบาย วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

                 

M1.2 กระบวนการแบงกลุมและการ
สํารวจความตองการของนักศกึษา
ผูรับบริการ พันธมติรท่ีสําคญั และ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 

                

M1.3 กระบวนการรับฟงเสียงลูกคา
และผูมีสวนไดสวนเสยี 

 
 

                

M1.4 กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร (ระยะยาว) แผน
งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
(ระยะสั้น) ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 

                 

M1.5 กระบวนการสื่อสารปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายวัตถุ ประสงค 
แผนยุทธศาสตร แผนงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัต ิ
และผูเก่ียวของทุกระดับ 

                 

M1.6 กระบวนการสรางบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมาของ 

งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 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. 

Management Process (ตอ) 
M1 กระบวนการบริหารกลยุทธ (ตอ) 
M1.7 กระบวนการจัดการ
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

                 

M1.8 กระบวนการประเมินความ
พึงพอใจ และความผูกพันของ
นักศึกษาผูรับบริการ พันธมิตรท่ี
สําคัญ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

                 

M1.9 กระบวนการวัด วิเคราะห 
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ ศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 

 36,000 งบประมาณ
แผนดิน 

            นางธมลวรรณ 
เปรมศร ี

M2 กระบวนการบริหารท่ัวไป 
M2.1 กระบวนการสารบรรณ 
งานประชุม 

                 

M2.2 กระบวนการแผนงานและ
งบประมาณ 

งานบริหารสํานักงาน  6,572,000 ขอสนับสนุน 
งบประมาณ 

            นางสาวคนิตฐา 
ปนทอง 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
สํานักงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
 

 30,000 งบประมาณ
แผนดิน 

            นางธมลวรรณ 
เปรมศร ี

M2.3 กระบวนการการเงิน บัญชี 
ทรัพยสิน วัสดุ ครุภณัฑ 

                 

M2.4 กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ
ทักษะความเช่ียวชาญในวิชาชีพตาม
สมรรถนะของตําแหนงงาน ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรศูนยการศึกษานอก
ท่ีตั้งนครนายกทุกคนไดรับ
การอบรม 
 

50,000 งบรายไดศูนยฯ 
นครนายก 

            นางนฤมล โพธ์ิชัย 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 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. 

Management Process  (ตอ) 
M2 กระบวนการบริหารท่ัวไป (ตอ) 
  เชิงคุณภาพ 

บุคลากรศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง
นครนายกทุกคนไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะความเช่ียวชาญ 
สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

               

M2.5 กระบวนการกํากับดูแลดาน
ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

                 

M2.6 กระบวนการบริหารอาคาร
สถานท่ี 

                 

M2.7 กระบวนการประชาสัมพันธ
และสื่อสารภายในองคกร 

                 

Core Process  
C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต 
C1.1 กระบวนการจัดทํา/ทบทวน
หลักสตูร 

                 

C1.2 กระบวนการรับนักศึกษา                  

C1.3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 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. 

Core Process (ตอ) 
C1 กระบวนการผลิตบัณฑิต (ตอ) 
C1.4 กระบวนการพัฒนานักศกึษา โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษา

ฝกสอนปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
สูครูมืออาชีพในอนาคต 
 

เชิงปริมาณ 
1. ดานความรูความเขาใจของ   
   กลุมเปาหมาย นิสิตนักศึกษา  
   ไมนอยกวารอยละ 90 
2. ดานความพึงพอใจของกลุม  
    เปาหมาย นิสิตนักศึกษา  
    ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ดานการนําความรูไปใชของ 
    กลุมเปาหมาย นิสิตนักศึกษา 
    ไมนอยกวารอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในสถาน 
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

46,940 
 

งบประมาณ 
แผนดิน 

            อาจารยมุทิตา 
ทาคําแสน 
 

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอน STAM ศึกษา สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เชิงปริมาณ  
จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 90 
และผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจ ไมต่ํากวา 3.51 
เชิงคุณภาพ  
กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ
สามารถนําความรูเก่ียวกับ 
STAM ศึกษาไปประยุกตใชและ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได 

18,000 
 

งบประมาณ
แผนดิน 

            อาจารย 
จิราภรณ 
ยกอินทร 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 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. 

Core Process (ตอ) 
C2 กระบวนการวิจัย  
C2.1 กระบวนการกําหนดหัวขอ
วิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายการ
วิจัยแหงชาติและความตองการ
ของแหลงทุนท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

                 

C2.2 กระบวนการวิจยัสถาบัน                  

C2.3 กระบวนการดําเนินการวิจัย
ตามหัวขอท่ีกําหนด 

                 

C2.4 กระบวนการเผยแพรและ
การนําไปใชประโยชน 

                 

C3 กระบวนการบริการวิชาการ 
C3.1 กระบวนการบริการวิชาการ
เชิงธุรกิจ 

                 

C3.2 กระบวนการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
เสรมิสรางองคความรูในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย (สื่อการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย) Community Development 
and Enhancing Knowledge on 
Early Childhood Education 
(Learning Materials for Young 
Children) 

เชิงปริมาณ 
ศิษยเกา ครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดนครนายก และจังหวัด
ปราจีนบุรี จํานวน 70 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมอบรมมีความรูความ
เขาใจในการสรางสรรคสื่อการ
เรียนรูท่ีมีอยูในชุมชนหรือ
ทองถ่ินของตนและคิดคนสื่อการ
เรียนรูท่ีหลากหลายสามารถนํา 
 

40,000 งบประมาณ
แผนดิน 

            อาจารยรวี 
ศิริปริชยากร 



1 

30 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบ 
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.  

Core Process (ตอ) 
C3 กระบวนการบริการวิชาการ (ตอ) 
C3.2 กระบวนการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ 
สรางความเขมแข็งใหชุมชน (ตอ) 

 ความรูไปประยุกตใชในการจัด
กิจกรรมใหกับเด็กปฐมวัยได
อยางมีประสิทธิภาพ 

               

โครงการการพัฒนาศักยภาพการจดั
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก จังหวัดนครนายก 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนครูพ่ีเลี้ยง นักวิชาการ 
    ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    และองคกรปกครองทองถ่ิน 
    จังหวัดนครนายกท่ีเขารวม 
    ไมนอยกวา 100 คน 
2. จํานวนผูปกครองท่ีเขารวม 
    กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการ 
    สงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา  
    การคิดสําหรับเด็กปฐมวัย  
    ไมนอยกวา 300 คน 
3. นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ี 
    ไดรับการพัฒนาโดยใชกิจกรรม 
    เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสําหรับ 
    เด็กปฐมวัย ไมนอยกวา  
    1,000 คน 
 

  1,794,890 งบประมาณ
แผนดิน 

            นางธมลวรรณ 
เปรมศร ี
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบ 
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.  

Core Process (ตอ) 
C3 กระบวนการบริการวิชาการ (ตอ) 
C3.2 กระบวนการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ 
สรางความเขมแข็งใหชุมชน (ตอ) 

 เชิงคุณภาพ 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการม ี
    ความพึงพอใจในกระบวนการ 
    ใหบริการวิชาการไมนอยกวา 
    รอยละ 80 
2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะ 
    ความรูท่ีใหบริการวิชาการ 
    เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 85 

               

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนนักศึกษาเพ้ือเสริมสรางทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาระดับช้ันปท่ี 1 
    หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
    ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
    นครนายก จํานวน 40 คน 
2. จํานวนผูปกครองท่ีเขารวม 
    กิจกรรมสงเสริมการจัด 
    กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการจดั 
   การเรียนการสอนนักศึกษา 
   เพ่ือเสริมสรางทักษะใน 
   ศตวรรษท่ี 21 จํานวน 40 คน 
3. อาจารยและบุคลากรท่ีเขา 
   รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด 
   กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการจดัการ 
   เรียนการสอนนักศึกษาเพ่ือ  
 

1,130,280 งบประมาณ
แผนดิน 

            นางธมลวรรณ 
เปรมศรี 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบ 
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.  

Core Process (ตอ) 
C3 กระบวนการบริการวิชาการ (ตอ) 
C3.2 กระบวนการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ 
สรางความเขมแข็งใหชุมชน (ตอ) 

     เสริมสรางทักษะในศตวรรษ 
    ท่ี 21 จํานวน 20 คน 
4. บุคคลภายนอก ประชาชน 
    ท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม 
    เพ่ือพัฒนาการจัดการเรยีน 
    การสอนนักศึกษาเพ่ือเสริมสราง 
    ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
    จํานวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการม ี
    ความพึงพอใจในกระบวนการ 
    ใหบริการวิชาการไมนอยกวา 
    รอยละ 80 
2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะ 
    ความรูท่ีใหบริการวิชาการ 
    เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 85 

               

C4 กระบวนการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
C4.1 กระบวนการสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม 

                 

Support Process 
S1 กระบวนการสนับสนุนวิชาการ 
S1.1 กระบวนการสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบ 
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.  

Support Process (ตอ) 
S1 กระบวนการสนับสนุนวิชาการ (ตอ) 
S1.2 กระบวนการจัดการความ สัมพันธ
กับนักศึกษา ศิษยเกาผูรับบริการ 
พันธมิตรท่ีสําคัญและผูมีสวนได
สวนเสยี 

                 

S1.3 กระบวนการทะเบียนนักศกึษา                  
S1 กระบวนการจัดการความรู (KM) 
S2.1 กระบวนการรวบรวมความรู
ของบุคลากร และท่ีเก่ียวของกับ
องคกร 

                 

S2.2 กระบวนการถายทอดความรู
ไปยังบุคลากร ลูกคา พันธมติร 
และผูใหความรวมมือ 

                 

S3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
S3.1 กระบวนการจดัทําแผน
แมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                 

S3.2 กระบวนการเตรียมพรอม
พัฒนาและบํารุงรกัษาระบบ
ฮารดแวรและระบบเครือขาย 

                 

S3.3 กระบวนการบริการและ
พัฒนาเว็บไซต 

                 

S3.4 กระบวนการสรางความ 
สัมพันธกับผูใช 
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กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบ 
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.  

Support Process (ตอ) 
S3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (ตอ) 
S3.5 กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

                 

S4 กระบวนการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
S4.1 กระบวนการจดัการสุขภาพ                   
S4.2 กระบวนการด านระบบ
ความปลอดภัย 

                 

S4.3 กระบวนการรักษาสิ่งแวดลอม                  
S4.4 กระบวนการดานระบบ
จราจร ท่ีจอดรถ 

                 

S4.5 กระบวนการดานระบบการ
บริการยานพาหนะ  

                 

S5  กระบวนการสนับสนุนดานภาษาและวัฒนธรรม 
S5.1 กระบวนการสงเสริมวัฒนธรรม                    
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แผนปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

โครงการตามกลยุทธท่ีทาทาย ** 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหลงท่ีมา
ของ งปม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 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. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเปนเลิศ 
กลยุทธท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียนสาขาอัตลักษณ 
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและการมีงานทําของบัณฑิตสาขาอัตลักษณ 
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 

                  
                  
                  
                  

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

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 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. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต ท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธท่ี 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน 
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ (Good Citizenship) 
                  
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมประชาคมอาเซียน 
                  
                  
                  
                  
                  

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

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 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. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในดานท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือใหบริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสรางองคความรูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศ 
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนการนําความรู นวัตกรรม มาพัฒนาองคกรอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษา/วิจัยกับองคกร/หนวยงานท้ังในและตางประเทศ 

                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู 
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
                  
                  
                  

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

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 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. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมรวมกันของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก  
กลยุทธท่ี 1 การประสานประโยชนในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมท่ีสรางประโยชนและกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัย 
                  
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนใหมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นท่ีเปนนวัตกรรมใหมโดยอาศัยองคความรูและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
                  
                  
                  
                  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
                  
                  
                  
                  
                  

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

ระยะเวลาปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบ 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. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ตอ) 
กลยุทธท่ี 3 ธํารงรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศ 
                  
                  
                  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปล่ียนแปลง เพ่ือความอยูรอดและเติบโตอยางย่ังยืน  
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 
                  
                  
                  

กลยุทธท่ี 4 รณรงคและสรางจิตสํานึกของผูเรียนและบุคลากรตระหนักถึงสถานการณสิ่งแวดลอม ดูแลสังคม รวมถึงสงเสริมการปรับตัว ประหยัดพลังงาน 
                  
                  
                  

 
**กลยุทธท่ีทาทาย หมายถึง ปจจัยท้ังภายในและภายนอกที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จตามเปาหมายของหนายงาน ซึ่งอาจพิจารณาไดจาก SWOT/ภาวการณแขงขัน ความ

ตองการและความคาดหวังของผูมสีวนไดสวนเสีย/ผลการประเมินคณุภาพ สกอ. สมศ. EdPEx เปนตน 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

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. 

  6572000             
1 งบบริหารสํานักงาน นางสาวคนิตฐา 547,666 547,666 547,666 547,666 547,666 547,666 547,667 547,667 547,667 547,667 547,667 547,667 
  ปนทอง             
 โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษา 64,940             
2 ฝกสอนปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดสุิต อาจารยมุทิตา - 20,000 14,000 10,940 10,000 10,000 - - - - - - 
 สูครูมืออาชีพ ทาคําแสน             
 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 30,000             
3 สํานักงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีตัง้ นางธมลวรรณ - - 30,000 - - - - - - - - - 
 นครนายก เปรมศร ี             
 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ 40,000             
4 เสรมิสรางองคความรูในการดูแลเด็ก อาจารยรวี - 40,000 - - - - - - - - - - 
 ปฐมวัย (สื่อการเรียนรู) Community ศิริปริชยากร             
 Development and Enhancing              
 Knowledge on Early Childhood              
5 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 18,000 - - - - 18,000 - - - - - - - 
 STAM ศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาจารยจิราภรณ ยกอินทร             
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 36,000             

6 คุณภาพตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ ศูนยการศึกษา นางธมลวรรณ - - - - - - - - - 36,000 - - 
 นอกท่ีตั้งนครนายก เปรมศร ี             
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

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. 

 โครงการการพัฒนาศักยภาพการจดั 1,794,890             
9 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสาํหรับ นางธมลวรรณ - - - - - 1,794,890 - - - - - - 
 เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเลก็ เปรมศร ี             
 จังหวัดนครนายก              
 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 1,130,280             
8 นักศึกษาเพ่ือเสรมิสรางทักษะในศตวรรษ นางธมลวรรณ - - - - - 700,300 329,000 100,980 - - - - 
 ท่ี 21 เปรมศร ี             
 โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 50,000             
9 และทักษะความเช่ียวชาญในวิชาชีพตาม นางนฤมล - - - - 15,000 15,000 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 
 สมรรถนะของตําแหนงงาน ประจาํป โพธ์ิชัย             
 งบประมาณ พ.ศ. 2560              
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