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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก จัดตั้งข้ึนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การขยายโอกาสทางการศึกษาสูชุมชนและทองถ่ิน รวมท้ังการบริการวิชาการ ปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT อัน
ทันสมัยเขามาเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การฝกอบรม การวิจัย กิจกรรม
นักศึกษา และการบริหารจัดการองคกร ภายใตปรัชญา “เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความ
เชี่ยวชาญเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน” เพ่ือเปนศูนยการศึกษาท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อันจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพ  

เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนการจัดหารายไดของ
ศูนยฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เลมนี้ไดนําเสนอบทสรุปสําหรับผูบริหาร บริบทของศูนยฯ สรุปผลการ
ดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. และแนวทางการดําเนินงานในอนาคต 
 
 
                       ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
                         ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 ในปการศึกษา 2559 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ไดยายอาคารเรียนจากท่ีตั้งเดิมบริเวณ
โรงเรียนเทคโนโลยีวีระพัฒนมาอยู ณ ท่ีตั้งท่ีมหาวิยาลัยจัดสรางข้ึน เลขท่ี ข4 – 490 ถนนสุวรรณศร อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในตนเดือนมีนาคม 2560 ซ่ึงประกอบดวยอาคารท่ีพัก และสํานักงาน กลุม
อาคารปฏิบัติการดานสังคมศาสตรและอยูระหวางการกอสรางอาคารสงเสริมสุขภาพ โดยมี บทสรุปผลการ
ดําเนินงานในการศึกษา 2559 ดังนี ้

ดานการจัดการเรียนการสอน เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยรับนักศึกษาเขาศึกษาจํานวน รวมมีนักศึกษาท้ังหมด 314 คน มีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาและไดรับใบ
ประกอบวิชาชีพครู จํานวน 34 คน ท้ังนี้พบวานักศึกษาท่ีจบการศึกษาท้ังหมดมีงานทํารอยละ 100 และ
สามารถสอบบรรจุได จํานวน 2 คน สวนใหญเปนครูท้ังโรงเรียนรัฐและเอกชนใน 3 จังหวัด ทําธุรกิจสวนตัว 
จํานวน 2 คน ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรอยูในระดับดี (รอผลการยืนยันคะแนน
จากคณะกรรมการตรวจ) ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก 
จากผลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษามากกวารอยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 สูงกวาคาเฉลี่ย
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีคาเทากับ 4.20 

ดานการวิจัยศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก จัดใหมีหองปฏิบัติการทางการวิจัย ประกอบดวย
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลวิจัย เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหขอมูลทางการวิจัย ท่ีมีลิขสิทธิ์ มี
วารสารสารท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน TCI โดยกําหนดการออกปละ จํานวน 1 ฉบับ ในปการศึกษา 2559 มี
อาจารย บุคลากรไดทํางานวิจัย มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร และนําเสนอในเวทีท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
จํานวน 12 หัวเรื่อง และใหคําปรึกษาดานการวิจัยสําหรับผูมาขอรับบริการดานการใหคําปรึกษาและ
วิเคราะหขอมูล 

ดานการบริการวิชาการเนนการรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถ่ิน ดานการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เชน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการ
พัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
นครนายก หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระภาษาไทยเพ่ือนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชกับ
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงการฝกอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ดานศิลปวัฒนธรรมเนนกิจกรรมสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน วัฒนธรรมความเปนครู และ
กิจกรรมทํานุบํารุงชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย 

ดานการบริหารจัดการเนนการบูรณาการหนวยงานท่ีอยูในพ้ืนท่ีเชื่องโยงการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา เชน โครงการการเรียนรูขาวเกษตรอินทร การทํานาขาว การฝก
ปฏิบัติการในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยใชกิจกรรมหอพักและการ
บริหารวิชาการและธุรกิจวิชาการรวมกับโครงการพิเศษโฮมเบเกอรี่โดยมีผลการดําเนินในภาพรวม อยูในระดับดี 
สามารถนํามาพัฒนาในแผนพัฒนาป 2560 - 2563 เอกสารประกอบในสวนท่ี 4 
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สวนท่ี 1 
บริบทของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 
1. บทนํา 

ชื่อหนวยงาน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
ท่ีตั้ง : 
ข4 – 490 ถนนสุวรรณศร ตําบลนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 
โทรศัพท 037 – 321590 ตอ 6441 – 6447 โทรสาร 037 – 321591 
ประวัติความเปนมาโดยยอ : 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก เปนศูนยการศึกษาแหงแรกท่ีผานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ในสาขาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและเปนสาขาที่ไดสั่งสมความเชี่ยวชาญมากวา 70 ป จาก
แนวคิดในการพัฒนาบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญ มีความคิดเชิงสงัเคราะห ความคิดสรางสรรคในการตอยอด
องคความรูที่มีอยู รวมกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการวิจัย การผานการประกันคุณภาพเปน
ตัวสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในเชิงวิชาการ คณาจารยท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
การมีศูนยเทคโนโลยีทางการวิจัยและพัฒนาทองถ่ินเปนจุดเนนย้ําถึงเปาหมายท่ีตองการพัฒนาองคความรู
ดานการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเทคนิคการหาองคความรูใหมีความกาวหนา ทันสมั ยและสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชไดจริง ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ รวมทั้ง การ
พัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวของกับการวิจัยและการศึกษาปฐมวัยเปนอีกเปาหมายของ
ศูนยการศึกษา 

ตอมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจัดซ้ือท่ีดิน จํานวน  9 ไร 3 งาน เพ่ือปลูกสรางอาคารปฏิบัติการดาน
สังคมศาสตร และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก โดยดําเนินการกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ปจจุบัน การกอสรางอาคารตางๆ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอก
สถานท่ีตั้งนครนายก ไดยายสถานท่ีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒนมาเปดการเรียนการสอนในสถานท่ีท่ีเปน
ของมหาวิทยาลัยตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 

 
2. ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 

ปรัชญา : 
เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน 
ปณิธาน : 
จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความ

เขมแข็งของทองถ่ิน 
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เปาหมายและวัตถุประสงค 
1. จัดกา รศึกษาและฝกอบรม ใหสอดคลอ งกับคว ามตอ งกา รของทอ ง ถิ่น ในสาขา ท่ี

มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
2. จัดการศึกษาโดยเนนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนและเปนผูนําในสังคม

ฐานความรู (Knowledge Based Society) 
3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีท้ังความรู คุณธรรม และจริยธรรม 
4. สรางความรวมมือระหวางศูนยการศึกษา หนวยงานทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. เปนแหลงการเรียนรูของชุมชนได ท้ังในดานการฝกอบรมและบริการวิชาการ 
6. สนับสนุนงานทางดานธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

3. แผนกลยุทธ พ.ศ. 2557 – 2560 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเปนเลิศ 
เปาประสงคท่ี  1    
หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
กลยุทธ :       
1. จัดประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับองคกรภายนอก 
2. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาท่ีจะเขาเรียนตามหลักสูตรท่ีศูนยฯ กําหนด 
3. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
4. พัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ 
เปาประสงค 2  
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ :       
1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูครูในศตวรรษท่ี 21 
2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูครูมืออาชีพ 
3. ปลูกจิตสํานึกสรางความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
เปาประสงค  3   
ผลการวิจัยและวิชาการเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
กลยุทธ :   
1. สงนักศึกษาเขากิจกรรมงานวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ 
2. สรางเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในการทํางานหรือไดรับรางวัล 

ท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
3. สนับสนุนใหนักศึกษาทํางานวิชาการรวมกับอาจารย 
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เปาประสงคท่ี  4   
การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 
กลยุทธ :        
1. จัดตั้งชมรมศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายก 
2. พัฒนาศักยภาพศิษยเกา 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาศูนยฯ นครนายก 
เปาประสงคท่ี  5   
เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาใน 

ศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ :        
1. ขยายหลักสูตรการเปดปริญญาตรีหลักสูตรประถมศึกษา 
2. ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
เปาประสงคท่ี  6   
เปนศูนยการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ 
กลยุทธ :   
1. ทําความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติในการจัดตั้งสถานท่ีทดสอบมาตรฐานฝมือ 

แรงงานแหงชาติสาขาการปฐมวัย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   
การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ 

หนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 
เปาประสงคท่ี 1    
ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ :     
1. จัดหาแหลงทุนหรือสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจนและตั้งใจจริงท่ีจะเรียน 

สาขาการศึกษาปฐมวัยของ มสด.นครนายก 
2. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
เปาประสงคท่ี 2   

 พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถ่ิน 
กลยุทธ :     
1. พัฒนางานวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมและทองถ่ิน 
2. พัฒนาวารสารวิจัยปฐมวัยศึกษา 
3. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกเปนศูนยการเรียนรูเพ่ือการจัดการศึกษาดาน 

การศึกษาปฐมวัยตนแบบ 
4. สรางนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการแกไขปญหาทางสังคมและทองถ่ิน 
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เปาประสงคท่ี 3   
สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ :     
1. สงเสริมอาหารพ้ืนบาน 
2. สงเสริมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
3. ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับสังคมอาเซียน 
เปาประสงคท่ี 4   
มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลยุทธ:     
1. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสาธารณะแกบุคลากร 
2. พัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนและบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกโดยใช 

รูปแบบ STEM ศึกษาซ่ึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เปาประสงคท่ี 5   
สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการเตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
กลยุทธ :   
1. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดทําหลักสูตรเตรียมครู Teacher Program สาํหรับ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือตอยอดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี เพ่ือใหไดนักเรียนตามคุณลักษณะ
ตามตองการ จํานวนปละ 30 - 40 คน 

2. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  
การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน  
การศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1   
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ 
กลยุทธ:     
1. มีรายการผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามสมรรถนะของตําแหนงแตละสาย (สายวิชาการ,  

สายสนับสนุน) 
2. อาจารยมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
3. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติเพ่ิมข้ึน 
4. มีการจัดประชุมวิชาการการวิจัยดานการจัดการความรูระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เปาประสงคท่ี 2   
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนยฯ 
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กลยุทธ:     
1. พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตําแหนงงาน 
2. จัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติงานไดตรงตามตําแหนงงาน 
3. มีรายงานผลการดําเนินงานตรงตามตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ 
4. มีระบบคาตอบแทนและสวัสดิการสนับสนุนบุคลากร 
เปาประสงคท่ี 3   
จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธ:     
1. สรางบรรยากาศการเรียนการสอนของอาจารยใหเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
2. พัฒนาสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3. มีการพัฒนาบุคลากรดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 4   
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
กลยุทธ:  
1. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทํางานทุกตําแหนงงาน 
2. บุคลากรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาหนวยงาน และนําไปใช 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
3. มีการนําประสบการณตรงหรือองคความรู ท่ีไดจากการไปอบรมมาถายทอดแกบุคลากรคน 

อ่ืนๆ ภายในหนวยงาน  
เปาประสงคท่ี 5   
สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 
กลยุทธ:    
1. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการอยางนอยปละ 2 คน  

ตอเนื่อง 
เปาประสงคท่ี 6   
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางานไดสูงสุด 
กลยุทธ:    
1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีวุฒิปริญญาโทท้ังหมด 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลีย่นแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ียั่งยืน 
เปาประสงคท่ี 1   
มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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กลยุทธ:     
1. มีการวางแผนการบริหารงานของศูนยฯ นครนายกแบบมีสวนรวม 
2. มีการวางแผนการทํางานทุกหนวยงานของศูนยฯ  
3. จัดใหมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนและจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรท้ังศูนย (KM) 
เปาประสงคท่ี 2    
มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
กลยุทธ:     
1. จัดทําระบบการประกันคุณภาพทุกป 
เปาประสงคท่ี 3   
มีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย ศูนยการศึกษา หรือหนวยงานจัดการศึกษา 
กลยุทธ:     
1. สรางความรวมมือหรือโครงการบริการวชิาการกับหนวยงานภายใน /ภายนอก 
เปาประสงคท่ี 4   
การประชาสัมพันธเชิงรุก 
กลยุทธ:    
1. การประชาสัมพันธเชิงรุกในเชิงวิชาการและการบริการวิชาการโดยการจัดรายการวิทยุทองถ่ิน/ 

ชุมชนเนนการนําเสนอองคความรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
เปาประสงคท่ี 5   
พัฒนาระบบขอมูล Web Metrix ใหไดตามมาตรฐาน  
กลยุทธ:    
1. พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหไดตามมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี 6   
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
กลยุทธ:    
1. สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 7   
การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถ่ิน  
กลยุทธ:    
1. จัด Open House เพ่ือนําเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษาและอาจารย 
เปาประสงคท่ี 8   
สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ิน และระดับชาติ 
กลยุทธ:    
1. มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ินหรือระดับชาติ  
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เปาประสงคท่ี 9   
พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญท่ีนํามา 

ซ่ึงรายไดของศูนย 
กลยุทธ:    
1. พัฒนาหนวยงานในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญท่ีนํามาซ่ึงรายไดของศูนย  

เชน ศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  
การจัดสภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและบริการ  
เปาประสงคท่ี 1   
สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธ:     
1. บรรยากาศภายในองคการ 
2. พัฒนาสภาพแวดลอมขององคการเพ่ือมุงเนนการกระตุนเรงเราและจูงใจใหบุคลากรมีความกระตือรือรน  

ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา      
เปาประสงคท่ี 2   
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 

กลยุทธ:    
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคการ  
2. สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการท่ีมีคุณภาพ  
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4. ขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 
4.1 อาคารเรียน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทหอง จํานวน ช้ัน 
โรงอาหาร 1 1 
หองพักอาจารย 4 1,2,3,4,6 
หองประชุม 4 2,5 
หองน้ําชาย / หญิง 18 1,2,3,4,5,6 
หองเรียน 25 2,3,4,5,6 
หองคอมพิวเตอร 2 2 
หองวิทยบริการ 1 2 
หองส่ือ 1 2 
หองวิจัย 1 2 
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4.2 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  

  
ระดับ หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต/การศึกษาปฐมวัย 1 
รวม  1 

 
4.3 จํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559 

   
หลักสูตร ระดับการศึกษา รวม 

ป.บัณฑิต ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 67 - - 67 

รวมท้ังหมด - 67 - - 67 

 
4.4 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

หลักสูตร ระดับการศึกษา รวม 

ป.บัณฑิต ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 314 - - 314 

รวมท้ังหมด - 314 - - 314 
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4.5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
 

หลักสูตร ระดับการศึกษา รวม 

ป.บัณฑิต ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 38 - - 38 

รวมท้ังหมด - 38 - - 38 

 
4.6 บุคลากร  

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2559 
 

                           วุฒิการศึกษา 
  ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

อาจารย - 7 1 8 
ผูชวยศาสตราจารย - - 1 1 

รวมท้ังหมด - 7 2 9 
 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปการศึกษา 2559 
 

                           วุฒิการศึกษา 
  ตําแหนงทางวิชาการ 

ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

เจาหนาท่ี 3 4 6 - 13 
นักวิจัย - - 1 - 1 

รวมท้ังหมด 3 4 7 - 14 
 

สารสนเทศสําหรับนักศึกษา 

สารสนเทศ จํานวน(เลม/ฐาน) 
หนังสือ 7,778 
หนังสือดานการศึกษา   1,491 
Database-Online 28 
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4.7 ขอมูลอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตละอุทิศ นครนายก 

ประเภทหอง อาคารบานสาธิต อาคารเรียนประถมศึกษา 
หองเรียน 12 20 
หองปฏิบัติการ 2 - 
สระวายน้ํา 1 - 
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จํานวนนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน ชาย หญิง รวม 
บานสาธิต 20 14 34 
อนุบาล 1 20 24 44 
อนุบาล 2 17 33 50 
อนุบาล 3 23 22 45 
ประถมศึกษาปท่ี 1 13 14 27 
ประถมศึกษาปท่ี 2 11 13 24 

รวมท้ังหมด 104 120 224 
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จํานวนบุคลากรโรงเรียนสาธติละอออุทิศ นครนายก ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน ชาย หญิง รวม 
คร ู 4 15 19 
พ่ีเลี้ยง - 9 9 
ผูจัดการ - 1 1 
คนสวน 1 - 1 

รวมท้ังหมด 5 25 30 



 
 

 
โครงสรางการบริหารงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

- จัดฝกอบรม  
- บริการวิชาการ  

 

- โครงการโฮมเบเกอร ี
- โครงการครัวสวนดสุิต                 
- โครงการศูนยสุขภาพ  
- หอพักนักศึกษา  

 

ผูอํานวยการศูนย 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

นครนายก 

คณะครุศาสตร 
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สวนท่ี 2 
การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ  

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
 
 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ 4 ประการ 
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาวดังนั้นตลอดระยะเวลาการดําเนินงานท่ี
ผานมา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ไดดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับดานจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนดอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักและคํานึงถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู สามารถสรุปการดําเนินโครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1. ดานการผลิตบัณฑิต โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม TQF ดังนี ้
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
และโครงการตางๆ ท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีความกลาหาญทางจริยธรรม ความซ่ือสัตย มีน้ําใจ มีวินัยและความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี มีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน  

กิจกรรม : พิธีวางพานพุมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันแมแหงชาตินักศึกษา
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก รวมพิธีวางพานพุม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณศาลกลางจังหวัดนครนายก 
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กิจกรรม : พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2559เปนกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษารําลึกถึงพระคุณของครู
บาอาจารย โดยในกิจกรรมมีการตักบาตร พระสงฆ การเจริญพระพุทธมนต และพิธีไหวครู  

 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม : โครงการกาวแรกสู มสด. และกิจกรรมปฏิบัติธรรม ของนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ณ วัดเจดีย

ทองเพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูรูปแบบการทํางานของหนวยงานท่ีสําคัญตางๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ี
สอดคลองกับการศึกษาปฐมวัย และเขาคายธรรมะเพ่ือพัฒนาจิตใจและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม : อบรม “คุณธรรม จริยธรรม สาหรับครูในศตวรรษท่ี 21” เปนการจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเสริมสรางทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ในหัวขอ “คุณธรรม จริยธรรม สําหรับครูในศตวรรษท่ี 21”  
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ดานความรู 
นอกจากแนว ทฤษฎี หลักการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับศาสตรดานการศึกษาปฐมวัยท่ีนักศึกษาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ไดศึกษา และเรียนรูในเอกสารตําราแลวนักศึกษายังไดมีโอกาสรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดนํา
ทฤษฏีสูการปฏิบัติจริง ซ่ึงเปนการสงเสริมใหมีทักษะดานอาชีพครู มีความสนใจใฝรูดวยแสวงหาความรูดวย
ความกระตือรือรน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

กิจกรรม : นิทรรศการ ผลงานการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปท่ี 5 เปนการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานดานการผลิตสื่อการสอนระหวางการฝกประสบการณนอกสถานศึกษา   
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม : โครงการสนุกหรรษา-วัฒนธรรมไทย เปนโครงการของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 โดยไดจัดทํา
โครงการวิถีไทยใสใจอนุบาล ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 
เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาทักษะทางสังคม และเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริงในการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  
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กิจกรรม : โครงงานพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ผานกระบวนการเรียนรู
ในรูปแบบโครงงาน ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 1073702 
วิชาชีพครูปฐมวัย ท่ีจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปท่ี 3 
  

 
 
 
 
 
 
 

ดานทักษะทางปญญา 
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย

การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดรับการสงเสริมความสามารถดานการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ให
เกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม มีการสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถ
คิดวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญหาอยางสรางสรรค และนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม ตัวอยางกิจกรรมดังตอไปนี้ 

กิจกรรม : อบรม “การคิดและการตัดสินใจสาหรับครูในศตวรรษท่ี 21” การจัดอบรม ใหกับ
นักศึกษารหัส 56 เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกไปฝกปฏิบัติการสอนนอกสถานศึกษา โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อุทัย สติม่ัน และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ยอดแกว เปนวิทยากร  
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กิจกรรม : การจัดนิทรรศการนักศึกษาชั้นปท่ี 2 เปนการจัดนิทรรศการบูรณาการรวมกันของ 3 
รายวิชา ไดแก คณิตศาสตรสําหรับครูปฐมวัย การจัดประสบการณ และศิลปะสําหรับครูปฐมวัย จัดโดย
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปท่ี 2  
  
 

 
 
 
 
 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกท่ีตั้ง นครนายก จะไดรับการสงเสริมใหทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู และระดมสมอง เพ่ือฝกปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาท
ของตนเองในกลุมไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม โดย
สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกของกลุม 
นอกจากนี้ยังไดรับการฝกฝนเรื่องมนุษยสัมพันธท่ีดี กับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไปในสังคม ดัง
ตัวอยางกิจกรรมดังตอไปน ี

กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิ่งประเพณีข้ึนเข่ือนขุนดานปราการชล 2559 เปน
โครงการเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษาในดานการปรับตวั การเรียนรูระบบการจัดการเรียนการสอน 
การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรของศูนยและระหวางนักศึกษา และสรางความสัมพันธระหวางรุน
พ่ีกับรุนนอง ซ่ึงเปนประเพณีท่ีทําสืบตอกันมาอยางตอเนื่อง  
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กิจกรรม : มสด นครนายก รวมกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 จัดงานบายเนียร Bye’ nior ภายใตชื่อ 
Colorful Party รับพ่ีกลับบาน เปนการจัดงานสังสรรคท่ีนักศึกษารุนนองจัดเพ่ือแสดงความยินดี กับการจบ
การศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 5  

 

   
 
 
 
 
 

 

 
กิจกรรม : โครงการ เติมฝน ปนน้ําใจ จากพ่ีสูนองชมรมจิตอาสา นักศึกษา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง

นครนายก ทํากิจกรรมทาสีสนามเด็กเลน เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ ทําประโยชน มีความรัก
แบงปน ความสามัคคีกัน ณ โรงเรียนวัดเกาะพิกุล อ.บานนา จ.นครนายก  
  

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม : งานกีฬาสี ในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2560 

โดยใหนักศึกษาทุกหลักสูตรจากทุกศูนยการศึกษาเขารวมแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสามัคคี  
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ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ไดรับการฝกฝนทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียน ได อยาง
เหมาะสม และสื่อสารกับบุคลอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ติดตอสื่อสาร และนําเสนอขอมูลในการอภิปรายหรือรายงาน และในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรม : อบรมการสรางแฟมสะสมผลงานดวย WBSC-LMS เปนการจัดอบรมการสรางแฟมสะสม
ผลงานดวย WBSC-LMS ใหกับนักศึกษาศูนยนครนายก เพ่ือพัฒนาสงเสริมดานการใชเทคโนโลยีเขามาใชใน
การสรางแฟมสะสมผลงาน และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการอบรมท้ังหมด 2 ครั้ง โดย
ไดรับเกียรติจากทีมคณะวิทยากรจากสํานักวิทยบริการ 

  
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม : การผลิตนิทานอิเล็กทรอนิกสสําหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 ดวยเทคโนโลยี AR 

CODE จัดโดยนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการนําหลักทางวิชาการไปประยุกตใน
การผลิตสื่อการสอนปฐมวัย ในศตวรรษท่ี 21 
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กิจกรรม : การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขา
การศึกษาปฐมวัย ไดเรียนรูการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ Application จากระบบปฏิบัติการ iOS และ 
Android โดยใชงานท้ัง Smart Phone และ iPad เพ่ือประยุกตใชในการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตร 5 ป  
  

 
 
 
 
 
 
 

ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ไดรับการฝกฝนทักษะการจัดการ

เรียนรู ใหมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย อยางสรางสรรค และนํามาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  

กิจกรรม : คณาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัย นิเทศการสอน การฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษา
ชั้นปท่ี 5 ตามโรงเรียนความรวมมือในการฝกประสบการณ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแกว การ
ฝกประสบการณวิชาชีพนั้น เปนกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรู ไดแก สาระความรู สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูท่ีคุรุสภากําหนด และความสามารถเฉพาะตนท่ีไดจากการฝกจากอาจารยผูสอน ตลอดท้ังไดมี
โอกาสในการเรียนรูสภาพความเปนจริงของการเรียนการสอนในสถานศึกษาในระดับตางๆ 
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หลักสูตร Pre-teacher Program 

  
 
 
 
 
 

 

2. ดานการวิจัย 
ดานการวิจัย ปการศึกษา 2559 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ไดสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยท้ัง

ดานการจัดการเรียนการสอน พัฒนาองคความรูทางดานสาขาการศึกษาปฐมวัย และสงเสริมใหอาจารยเขียน

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยผานระบบพัฒนาวารสารเพ่ือเผยแพรองคความรู และงานวิจัยท่ีอาจารย

ทํา รวมท้ังเครือขายการพัฒนางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก ซ่ึงมีเปาหมายเผยแพรปละ 1 ฉบับซ่ึงบทความ

ทุกบทความตองผานการอานจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนไปตามเกณฑ TCI จัดอบรมการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพ่ือการวิจัยและสถิติข้ึนสูง ในรูปของโปรแกรมลิขสิทธิ์ท่ีจัดซ้ือโดยศูนยการศึกษา พัฒนา

บทเรียนหนังสือการวิเคราะหขอมูลทางถิติข้ันสูงผานการจัดฝกอบรม 
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ช่ือบทความท่ีลงในวารสาร 
ชื่อบทความ ผูเขียนบทความ 

1. การประมาณคาความสามารถของผูสอบจากเวลาท่ีใชในการตอบขอสอบ 
   ของการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 

2. บุคลิกภาพดานทวงทีและอิริยาบถ สําหรับครูปฐมวัย ชัชรี  สุนทราภัย 

 
 

ชื่อบทความ ผูเขียนบทความ 

3. กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพผานกิจกรรม 
   ในช้ันเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะ 
   ครุศาสตร สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 

รวี ศิริปริชยากร,พรชุลี ลังกา,  
จุฬินฑิพา นพคุณ และชนมธิดา ยาแกว 

4. การศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชา  
   การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร ของนักศึกษาช้ันปท่ี 2 

จิราภรณ ยกอินทร,นิศารัตน อิสระมโนรส
,ปนรรฐพร คําหาญสุนทร และเอือ้อารี จันทร 

5. ผลของการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบเพลงท่ีมีตอความคิด 
    สรางสรรคและความพึงพอใจตอการพัฒนาสุนทรียภาพของนักศึกษาใน 
    รายวิชาสุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ 

อัญชิษฐา ปยะจิตต,ิ  กุลธิดา มสีมบูรณ
,  มุทิตา ทาคําแสน และ สุดา 
เชิดเกียรติกุล 

6. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเขาสู 
   ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก 

เอมิกา รัตนมาลา และสุทธิพร บุญสง 

7. โมเดลความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต : 
   วิเคราะหกลุมพห ุ

ธารารัตน วรรณรัตน 

 

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพของอาจารย และบุคลากร ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ 

ผูวิจัย ปท่ีนําเสนอ สถานท่ีนําเสนอ 

1. The 21st Century  
    Entrepreneurial Skills of  
    Undergraduate Students 

Kwanjai Jariyatatkone  
Phasit Sophonphongphat 
Maniga Thongkong 

June 1-3 
2017 

National Institute of 
Development 
Administration (NIDA), 
Bangkok, Thailand 

2. การวิเคราะหจําแนกปจจยัท่ีสงผล 
   ตอเกณฑการเจรญิเติบโตและ 
   พัฒนาการของเด็กตามวัย 

ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
รวี  ศิริปริชยากร 
สุพัฒนา หอมบุปผา 

31 มกราคม-            
3 กุมภาพันธ 2560 

การประชุมทางวิชาการ
ของหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งท่ี 55 

3. การวิเคราะหปจจัยท่ีสัมพันธกับ 
   คุณภาพของนักศึกษาระดับ 
   บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
สุพัฒนา หอมบุปผา 

31 มกราคม-            
3 กุมภาพันธ 2560 

การประชุมทางวิชาการ
ของหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งท่ี 55 
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บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ 

ผูวิจัย ปท่ีนําเสนอ สถานท่ีนําเสนอ 

4. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน 
   ประสมทางการตลาด และปจจยั 
   การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรม 
   การรับสารผลิตภณัฑเครื่องสําอาง 
   บนสื่อออนไลนของผูบริโภคในเขต 
   กรุงเทพมหานคร 

วิไลภรณ  จิรวัฒนเศรษฐพสิษฐ  

โสภณ   พงศพัฒน 
ขวัญใจ  จริยาทัศนกร  
 

21 ธันวาคม 2559 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ครั้ง
ท่ี 11 ประจําป 2559 

5. A STUDY OF LEARNING  
   MANAGEMENT BY USING  
   LOCAL WISDOM MEDIA TO  
   DEVELOP YOUNG CHILDREN 
   IN CHILD DEVELOPMENT  
   CENTRES IN THE NORTHEAST  
   PROVINCES OF THAILAND 

Nisarat Issaramanorose  
Phanuwat Nimnuan  
Chontida Yakeaw  
Sutus Janbuala 

December 8th-9th 
2016 

The 41st National and 
5th International 
Graduate Research 
Conference 

 
3. ดานการบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดการ
ดําเนินงานท่ีผานมา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดดําเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง สามารถ
สรุปการดําเนินโครงการไดดังนี้  

1. โครงการวิจัยสํารวจการรับรูและความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง  

2. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกรปกครองทองถ่ินจังหวัด
นครนายก ปราจนีบรุ ีระยอง  

3. โครงการจัดสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานจางท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน
สถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครู องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครนายก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. โครงการจัดสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานจางท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน
สถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

5. โครงการคว ามร ว มม ือก ับช ุมชนทอ ง ถิ ่น  โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก และบุคลากร รวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยรอยตรีหญิงระนองรักษ สุวรรณฉวี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
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วัฒนธรรม กลุมสาระภาษาไทย ระหวางวันท่ี 11 - 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมนาราแกรนด และโรงแรมปญจ
ดารา จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการสรางเสริมเครือขายชุมชน โดยผูชวยศาสตาตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผูอํานวยการ

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก เปนวิทยากร “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” ณ โรงเรียน ครบุร ี 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2559 โดย นายบํารุง อยูเจริญ ผูอํานวยการ
โรงเรียนครบุรี พรอมคณาจารยใหการตอนรับ 
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7. โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก กลุมเปาหมาย ครูพ่ีเลี้ยง นักวิชาการ ผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
นครนายก กิจกรรมจัดระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบัน อุดมศึกษา ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก  มีแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีตอง
ดําเนินการ ในปงบประมาณ 2559  

1. กิจกรรมไหวครู 
2. กิจกรรมวันสงกรานต 
3. กิจกรรมวันแมแหงชาติ 
4. กิจกรรมวันปยมหาราช 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. กิจกรรมไหวครู 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดจัดกิจกรรมพิธีไหวครูข้ึน ณ หอง
เฟองฟาขจร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผูอํานวยการศูนย เปนประธานในพิธี เพ่ือให
นักศึกษาสืบสานงานไหวครูตามแบบประเพณีอันดีงามและระลึกถึงคร ู
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2. กิจกรรมวันสงกรานต 
กิจกรรม : สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัว ผูบริหารและคณาจารยในประเพณีสงกรานต พ.ศ. 2560 เพ่ือ

อนุรักษความเปนวฒันธรรมไทยและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 

  

 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

คณาจารยและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดเขา
รวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิร ิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ เนื ่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
กับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ในจังหวัดนครนายก 
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4. กิจกรรมวันปยมหาราช 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัย

ยศ ชาวระนอง ผูอํานวยการศูนย และบุคลากร รวมพิธีรําลึกวันปยมหาราช โดยวางพวงมาลา หนาพระบรมรา
ชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราชของปวงชนชาวไทย พรอมกลาวถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีตอพสกนิกรและประเทศชาติอยาง
ใหญหลวง ตลอดระยะเวลาท่ีทรงครองสิริราชสมบัติ ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี ผูวา
ราชการจังหวัดนครนายก เปนประธานในพิธี  
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สวนท่ี 3 
การดําเนินงานตามการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Reprofiling)  

และเกณฑคุณภาพ SDU QA 
 

การดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ SDU QA ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
โดยมีระบบกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ และการประเมินสวนงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานในแตละดาน ดังนี้   

1. การผลิตบัณฑิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก มีการดําเนิน
ในเรื่องของการพัฒนานักศึกษา การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย การประเมินคุณภาพบัณฑิต มีการพัฒนา สมรรถนะนักศึกษา ครอบคลุมถึง 3R8C ความ
เปนสวนดุสิต SDU DNA และสุขภาวะโดยบูรณาการกับระบบ การจัดการเรียนการสอน และมีการเพ่ิม
สมรรถนะของผูเรียนดานภาษาอังกฤษโดยระบบบูรณาการเรียนการ สอนและการเชื่อมโยงกับสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก Active Learning มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก จัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยปรับปรุงและพัฒนา
ผลการดําเนินการ นโยบาย และองคประกอบทางสังคม ดังนี้ 

1. มีรากฐานองคความรูและความเชี่ยวชาญท่ีเขมแข็งและสีบทอดมาอยางยาวนาน 
2. หลักสูตรอัตลักษณ โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. เนนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหมีความพรอมในการทํางานจากสําเร็จการศึกษา 

และมีอัตราการมีงานทําอยูในระดับสูง 
4. มีคูความรวมมือท่ีมีสวนรวมในการฝกประสบการณของนักศึกษากับหนวยงานท้ังภาครฐัและเอกชน 
5. มีสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีทันสมัย 
6. นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกท่ีตั้งนครนายก มุงเนนการผลิตบัณฑฺตเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงานในอนาคตและสอดรับ
กิบทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

 2. การวิจัย การพัฒนาระบบและกลไกดานงานวิจัย โดยการบูรณาการงานวิจัยกับระบบการจัดการ 
เรียนการสอน หรืออัตลักษณของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายกหรือความตองการของชุมชมโดยเนนจัง
หวัดนครนายก หรือจังหวัดใกลเคียง มีกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหผลิตงานวิจัย หรือการ
พัฒนางานวิจัย สรางนวัตกรรมตอยอดและการนําไปใชประโยชนเพ่ือสรางคุณคา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับ 

2.1 ระบบการนํางานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน และประเทศไดอยางเปนรูปธรรมผาน 
- งานวิจัยพ้ืนฐาน  
- งานวิจัยเชิงประยุกต 
- งานวิจัยและพัฒนา 
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 โดยนําเสนอผานวารสารวิจัยของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก รวมถึงวารสารวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ/เวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

2.2 เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณโดดเดน ท่ีมุงเนนการสรางความเขมแข็ง
ในการอยูรอดอยางยั่งยืน โดยเนนการสรางนวัตกรรม องคความรูใหม ๆ ผานกระบวนการวิจัย โดยมุงเนนให
อาจารย บุคลากร และนักวิจัยประจําศูนยทําวิจัย นําเสนองานวิจัยในประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
และวารสารวิชาการของศูนยนครนายก ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือรองรับการตีพิมพและเผยแพรงานวิจัยของศูนย
นครนายก 

3. การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก มีการขับเคลื่อน
การบริการวิชาการตามความ เชี่ยวชาญ การรวบรวมองคความรูและความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณของศูนย 
บูรณาการองคความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญของศูนยกับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัย  มีการ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก องคการปกครองสวนทองถ่ินในการบริการวิชาการ  

4. การททํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การขับเคลื่อนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามความ
เชี่ยวชาญ บูรณาการองคความรู และความเชี่ยวชาญตามวัฒนธรรมสวนดุสิตกับการจัดการเรียนการสอน 
การบรหิารจัดการทรัพยากรเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเชื่อมโยงเครือขายเพ่ือสนับสนุน และ
เพ่ิมศักยภาพในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เชน โครงการรณรงคการแตงกายดวยชุดแตงกายไทยทุกวันจันทร กิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม โดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด เชน งานกาชาด และประกวดนางนพมาศ/ 
งานประเพณีวิ่งข้ึนเข่ือนขุนดานปราการชล โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

5. การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ การพัฒนา
ระบบการ เชื่อมโยงแผนกลยุทธ โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ไดดําเนิน
โครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการจัดการคุณภาพดานบุคลากร ศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามการปรับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(Reprofiling) โดยความเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดการคุณภาพตามกรอบ ยุทธศาสตรท้ัง 9 ดาน ดังนี้  

1. การจัดการคุณภาพดานหลักสูตร โดยประสานความรวมมือกับสํานักสงเสริมวิชาการ และ
หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย  

2. คูความรวมมือและเครือขาย โดยความรวมมือกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกท่ี
เปนคูความรวมมือ เชน โรงเรียนนวมราชานุสรณ จังหวัดนครนายก 

3. การจัดการคุณภาพดานนักศึกษา ความเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดการคุณภาพ ระหวาง
ศูนยการศึกษากับฝายกิจการนักศึกษา 

4. การจัดการคุณภาพดานงานวิจัย โดยมุงเนนการนํางานวิจัยไปตอยอดเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และประเทศ 
5. การจัดการคุณภาพของการใชทรัพยากรและงบประมาณ  
6. การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรวมมือระหวางศูนยการศึกษากับสํานักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ  
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7. การจัดการคุณภาพดานบุคลากรรวมกับสํานักงานมหาวิทยาลัย 
8. การจัดการคุณภาพดานสิ่งแวดลอมรวมกับกองอาคารและสถานท่ี   
9. การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ ความเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดการคุณภาพระหวาง 

อธิการบดีฝายบริหาร สํานักกิจการพิเศษ ฯลฯ  
  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก เนนความเชื่อมโยงและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

1 . การจัดการคุณภาพอาจารย ในการสงเสริมการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
2 . การจัดการคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
3 . กิจกรรมการเสริมทักษะใหนกัศึกษาปฐมวัยของศูนย เพ่ือความพรอมในการออกไปสูตลาดแรงงาน  
4 . สงเสริมใหอาจารยและบุคลากร นักวิจัย ประจําศูนยมีงานวิจัยทุกคน 
5 . ติดตามคุณภาพการเรียนการสอนอยางใกลชิด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
6 . ดูแลอาคารสถานท่ีใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมของอาจารยและนักศึกษา  
7 . นําความเชี่ยวชาญของศูนยไปสูโครงการพิเศษเพ่ือสรางรายได เชน การรับจัดอบรม การรับงานวิจัย  
8 . สงเสริมโครงการ Pre-Teacher programme ผานเครือขายท่ีศูนยมีความรวมมือดวย 
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สวนท่ี 4 
แนวทางการพัฒนาศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 

ดวยศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายกเปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีบริหารจัดการอยูบนฐาน
วิสัยทัศนเพ่ือความเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญสามารถความอยูรอดอยางยั่งยืน โดยมีบทบาทอยูบนภารกิจ
การจัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความ
เขมแข็งของทองถ่ินโดยมีเปาหมายในการดําเนินการในประเด็นตอไปนี้ 

1. จัดการศึกษาและฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินในสาขาท่ีศูนยการศึกษามีความ
เชี่ยวชาญ 

2. จัดการศึกษาโดยเนนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนและเปนผูนําในสังคม
ฐานความรู (Knowledge Based Society) 

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีท้ังความรู คุณธรรม และจริยธรรม 
4. สรางความรวมมือระหวางศูนยการศึกษา หนวยงานทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
5.เปนแหลงการเรียนรูของชุมชนได ท้ังในดานการฝกอบรมและบริการวิชาการ 
6. สนับสนุนงานทางดานธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามกลยุทธป 2560 – 2563 ดังตอไปนี้ 
1. ดานการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการและการจัดการเรียนการ

สอนมาตรฐานทันสมัยผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนแหลงการเรียนรู 
ศึกษาวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ขยายการจัดการ
เรียนการสอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธติละอออุทิศ 

2. ดานการประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมของศูนยการศึกษา และ
หนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกเปนศูนยการเรียนรูเพ่ือการจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย
ตนแบบโดยใชสื่อ EDLRU และรูปแบบ STEM ศึกษาซ่ึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนความเปน
เลิศดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดทําหลักสูตรเตรียมครู Teacher 
Program สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือตอยอดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเพ่ือใหได
นักเรียนตามคุณลักษณะตามตองการจํานวนปละ 30 - 40 คน ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
พ้ืนท่ีเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เปนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนและ
การฝกอบรมของสํานักงานศึกษาธิการภาค ภาค 3 (นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทราและ
สมุทรปราการรวมท้ังการใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานในทองถ่ิน 
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3. การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา สงเสริมอาจารยใหมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติเพ่ิมข้ึน พัฒนาและจัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติงานไดตรงตามตําแหนงงาน มีระบบ
คาตอบแทนและสวัสดิการสนับสนุนบุคลากร สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเนนการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู 

4. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ียั่งยืน มี
การวางแผนการบริหารงานของศูนยฯ นครนายกแบบมีสวนรวมมีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
ศูนยการศึกษา หรือหนวยงานจัดการศึกษาสรางความรวมมือหรือโครงการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน /
ภายนอก สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถ่ิน 
พัฒนาหนวยงานในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญท่ีนํามาซ่ึงรายไดของศูนย เชน 
ศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม 

5. การจัดสภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและบริการ สรางบรรยากาศภายในองคการพัฒนา
สภาพแวดลอมขององคการเพ่ือมุงเนนการกระตุนเรงเราและจูงใจใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองตลอดเวลาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคการสงเสริมและพัฒนาองคความรู
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการท่ีมีคุณภาพ  
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สวนท่ี 5  
งบประมาณ 
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