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ค ำน ำ 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ด าเนินงานภายใต้นโยบายและ
แนวทางพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมทั้งใช้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เป็นต้นแบบในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ นครนายก และ
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยฯ  

การจัดท าแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ นครนายก เป็นการวางแผน ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าหมาย 
วิเคราะห์อนาคต และคิดเชิงการแข่งขันส าหรับการบริหารจัดการของศูนย์ฯ นครนายก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีการท างานที่คล่องตัว และมีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพ่ือความอยู่รอด (Survive) และเพื่อความก้าวหน้า 
(Growth) ของศูนย์ฯ นครนายก  

ดังนั้น ศูนย์ฯ นครนายก จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  

 
 
 
 

                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
                                                                    ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
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สำรบัญ 

   
หน้ำ 

   
ค าน า  ก 
   

สารบัญ  ข 
   

บทสรุปผู้บริหาร  ค 
   

โครงร่างองค์กร  ง 
   

แผนกลยุทธ์  ๑ 
   

ปรัชญา  ๑ 
   

ค่านิยมร่วม  ๑ 
   

วิสัยทัศน์  ๑ 
   

พันธกิจ  ๑ 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความเป็นเลิศของบัณฑิต ๑ 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ความเป็นเลิศของบุคลากร ๒ 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเป็นเลิศขององค์กร ๒ 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความเป็นเลิศของสังคมชุมชนและท้องถิ่น ๓ 
   

ภาคผนวก แผนงานและโครงการ – กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๕๗ –  
๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 

๔ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ก าหนดทิศทางการพัฒนาศูนย์ฯ ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานบนพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญของตนเองภายใต้อัตลักษณ์ ๔ ด้าน ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการ
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ 

โดยสรุปสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ฯ นั้นประกอบได้ด้วย โครงร่างองค์การ  (Organizational 
Profile) ของศูนย์ฯ ปรัชญา ค่านิยมร่วม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ความ
เชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ
ศูนย์ฯ ซึ่งได้น าไปจัดสรรส าหรับด าเนินงาน/โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยจ าแนกตาม
เป้าประสงค์ดังนี ้

เป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำอัตลักษณ์มหำวิทยำลัยบนพื้นฐำนควำมเป็น
เลิศ มี ๖ ประเด็น  

๑.๑ หลักสูตรตรงความต้องการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
๑.๒ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๓ ผลการวิจัยและวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
๑.๔ การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษย์เก่า 
๑.๕ เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและ 
      ประถมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑ .๖ เป็นศูนย์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 

เป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรประสำนประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรพัฒนำควำมรู้
และนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอกเพื่อบริกำรวิชำกำร มี ๕ ประเด็น  

๒.๑ ขยายโอกาสและส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
๒.๒ พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสังคมท้องถิ่น 
๒ .๓ ส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๒ .๔ มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๕ สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในการเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 

เป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรรักษำบุคลำกรที่เป็นเลิศและพัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรเพื่อยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ มี ๖ ประเด็น  

๓.๑ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์/วิชาชีพ 
๓.๒ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ฯ 
๓.๓ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓.๔ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
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๓ .๕ ส่งเสริมและพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร 
๓ .๖ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถท างานได้สูงสุด 
เป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เท่ำทันกำร

เปลี่ยนแปลงเพื่อควำมอยู่รอดและเติบโตที่ย่ังยืน มี ๙ ประเด็น  
๔.๑ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔.๒ มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคล่องตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได้ 
๔.๓ มีระบบเครือข่ายความรว่มมือกับมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา หรือหน่วยงานจัดการศึกษา 
๔.๔ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
๔.๕ พัฒนาระบบข้อมูล Web Metrix ให้ได้ตามมาตรฐาน  
๔.๖ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๔.๗ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น  
๔.๘ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
๔.๙ พัฒนาหน่วยงาน ประสานประโยชน์ในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความ 
      เชี่ยวชาญที่น ามาซ่ึงรายได้ของศูนย์ 
 

เป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดสภำพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และ
บริกำร มี ๒ ประเด็น  

๕.๑ สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณรายจ่ายตามแผนกลยุทธ์  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด ระยะเวลาปฏิบัติการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม การน าโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล รายละเอียดอยู่ในแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก  
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แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดสุิต ศนูย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ปรัชญำ : 
เป็นศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งที่เป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญได้รับการยอมรับระดับชาติ 

 

ค่ำนิยมร่วม (SMART) 
Standard   จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Managements  บริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
Advance  ต่อยอดองค์ความรู้สู่ความเชี่ยวชาญ 
Research  ใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
Technology  ก้าวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสู่สากล 

 

วิสัยทัศน์ :  
เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมีความโดดเด่น (SMART) สามารถแข่งขันได้ จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ 

ส่งเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อ ความอยู่รอด
อย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมได้มาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญให้บริการ

วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นโดยระบบบริหารจัดการที่เป็น
เลิศ  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำอัตลักษณ์มหำวิทยำลัยบนพื้นฐำนควำมเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ที่  ๑  หลักสูตรตรงควำมต้องกำรและกำรจดักำรเรียนกำรสอนมีมำตรฐำนทันสมัย 
กลยุทธ์ :      ๑. จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับองค์กรภายนอก 

๒. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าเรียนตามหลักสูตรที่ศูนย์ฯ ก าหนด 
๓. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
๔. พัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ 

เป้ำประสงค์  ๒ ผลิตบัณฑิตมีคุณภำพและคุณธรรมตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
กลยุทธ์ :      ๑. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ครูในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
๓. ปลูกจิตส านึกสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ศูนยฯ์ นครนายก 
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เป้ำประสงค์  ๓  ผลกำรวิจัยและวิชำกำรเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ/นำนำชำติ 
กลยุทธ์ :  ๑. ส่งนักศึกษาเข้ากิจกรรมงานวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ 

๒. สร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่ประสบความส าเร็จ 
ในการท างานหรือได้รับรางวัลที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

๓. สนับสนุนให้นักศึกษาท างานวิชาการร่วมกับอาจารย์ 
เป้ำประสงค์ที่  ๔  กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยของศิษย์เก่ำ 
กลยุทธ์ :       ๑. จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก 

๒. พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนาศูนย์ฯ นครนายก 

เป้ำประสงค์ที่  ๕  เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ ศึกษำวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับ 
ปฐมวัยและประถมศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ 

กลยุทธ์ :       ๑. ขยายหลักสูตรการเปิดปริญญาตรีหลักสูตรประถมศึกษา 
๒. ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิต 
    ละอออุทิศ 

เป้ำประสงค์ที่  ๖  เป็นศูนย์กำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพปฐมวัยของกรมพัฒนำฝีมือ 
   แรงงำนแห่งชำติ 
กลยุทธ์ :  ๑. ท าความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติในการจัดตั้งสถานที่ 
       ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการปฐมวัย 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรประสำนประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรพัฒนำควำมรู้ 
         และนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอกเพื่อ 
      บริกำรวิชำกำร 
เป้ำประสงค์ที่ ๑   ขยำยโอกำสและส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ :    ๑. จัดหาแหล่งทุนหรือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน 
        และตั้งใจจริงที่จะเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยของ มสด.นครนายก 
    ๒. จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ ๒  พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำทำงสังคมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ :    ๑. พัฒนางานวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและท้องถิ่น 
    ๒. พัฒนาวารสารวิจัยปฐมวัยศึกษา 
    ๓. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
       เพ่ือการจัดการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยต้นแบบ 
    ๔. สร้างนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทางสังคมและท้องถิ่น 
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เป้ำประสงค์ที่ ๓  ส่งเสริมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
กลยุทธ์ :    ๑. ส่งเสริมอาหารพ้ืนบ้าน 
    ๒. ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
    ๓. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับสังคมอาเซียน 
เป้ำประสงค์ที่ ๔  มีควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์:    ๑. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสาธารณะแก่บุคลากร 

๒. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ในจังหวัดนครนายกโดยใช้รูปแบบ STEM ศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบ 
    การจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  
    คณิตศาสตร์ 

เป้ำประสงค์ที่ ๕  สร้ำงโรงเรียนมัธยมศึกษำเครือข่ำยในกำรเตรียมนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ 
ในระดับปริญญำตรี 

กลยุทธ์ :  ๑. ท าความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดท าหลักสูตรเตรียมครู Teacher  
       Program ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือต่อยอดเข้าศึกษาต่อ 
       ในระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้นักเรียนตามคุณลักษณะตามต้องการ 
         จ านวนปีละ ๓๐ – ๔๐ คน 

๒. ท าความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
       ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรรักษำบุคลำกรที่เป็นเลิศและพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรเพื่อ 
    ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ที่ ๑  บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์/วิชำชีพ 
กลยุทธ์:    ๑. มีรายการผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามสมรรถนะของต าแหน่ง 
         แต่ละสาย (สายวิชาการ, สายสนับสนุน) 
    ๒. อาจารย์มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 
    ๓. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเพ่ิมขึ้น 
    ๔. มีการจัดประชุมวิชาการการวิจัยด้านการจัดการความรู้ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป้ำประสงค์ที่ ๒  พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ฯ 
กลยุทธ์:    ๑. พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกต าแหน่งงาน 
    ๒. จัดสรรบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามต าแหน่งงาน 
    ๓. มีรายงานผลการด าเนินงานตรงตามต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 
    ๔. มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการสนับสนุนบุคลากร 
เป้ำประสงค์ที่ ๓  จัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
กลยุทธ์:    ๑. สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของอาจารย์ให้เอ้ือต่อการเป็นองค์กร 
            แห่งการเรียนรู้ 
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    ๒. พัฒนาสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    ๓. มีการพัฒนาบุคลากรดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนา  
        การจัดการศึกษา 
เป้ำประสงค์ที่ ๔  ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรจัดกำร 
กลยุทธ์:    ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ   
                                 ท างานทุกต าแหน่งงาน 
    ๒. บุคลากรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผน 
        พัฒนาหน่วยงาน และน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
             ๓. มีการน าประสบการณ์ตรงหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการไปอบรม  
       มาถ่ายทอดแก่บุคลากรคนอ่ืนๆ ภายในหน่วยงาน  
เป้ำประสงค์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนำต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกร 
กลยุทธ์:   ๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและพัฒนาต าแหน่ง 

    ทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 2 คนต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์ที่ ๖  พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้สำมำรถท ำงำนได้สูงสุด 
กลยุทธ์:   ๑. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีวุฒิปริญญาโททั้งหมด 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรบริหำรจดักำรมหำวิทยำลยัให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อควำมอยู่รอด 
    และเติบโตที่ย่ังยืน 
เป้ำประสงค์ที่ ๑  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์:    ๑. มีการวางแผนการบริหารงานของศูนย์ฯ นครนายกแบบมีส่วนร่วม 
    ๒. มีการวางแผนการท างานทุกหน่วยงานของศูนย์ฯ  
    ๓. จัดให้มีการประชุมประจ าเดือนทุกเดือนและจัดประชุมแลกเปลี่ยน 
        เรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรทั้งศนูย์ (KM) 
เป้ำประสงค์ที่ ๒   มีระบบประกันคุณภำพภำยในและกำรบริหำรจัดกำรคล่องตัว 
    มีธรรมมำภิบำลตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์:    ๑. จัดท าระบบการประกันคุณภาพทุกปี 
เป้ำประสงค์ที่ ๓  มีระบบเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย ศูนย์กำรศึกษำ  
    หรือหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์:    ๑. สร้างความร่วมมือหรือโครงการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายใน /ภายนอก 
เป้ำประสงค์ที่ ๔  กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
กลยุทธ์:   ๑. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเชิงวิชาการและการบริการวิชาการโดยการ 
       จัดรายการวิทยุท้องถิ่น/ชุมชนเน้นการน าเสนอองค์ความรู้ใน 
       การพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
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เป้ำประสงค์ที่ ๕  พัฒนำระบบข้อมูล Web Metrix ให้ได้ตำมมำตรฐำน  
กลยุทธ์:   ๑. พัฒนาระบบข้อมูล Web Ometrix ให้ได้ตามมาตรฐาน 
  

เป้ำประสงค์ที่ ๖  เน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์:   ๑. ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
เป้ำประสงค์ที่ ๗  กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น  
กลยุทธ์:   ๑. จัด Open House เพ่ือน าเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษา 

    และอาจารย์ 
เป้ำประสงค์ที่ ๘  ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น และระดับชำติ 
กลยุทธ์:   ๑. มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น 
                                   หรือระดับชาติ  
เป้ำประสงค์ที่ ๙  พัฒนำหน่วยงำน ประสำนประโยชน์ในรูปแบบของกำรบริกำรวิชำกำร 
   ตำมควำมเชี่ยวชำญที่น ำมำซึ่งรำยได้ของศูนย์ 
กลยุทธ์:   ๑. พัฒนาหน่วยงานในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ 

    ที่น ามาซึ่งรายได้ของศูนย์ เช่น ศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดสภำพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และบริกำร  
เป้ำประสงค์ที่ ๑  สภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
กลยุทธ์:    ๑. บรรยากาศภายในองค์การ 
   ๒. พัฒนาสภาพแวดล้อมขององค์การเพ่ือมุ่งเน้นการกระตุ้นเร่งเร้าและจูงใจ 
       ให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
       ตลอดเวลา      
เป้ำประสงค์ที่ ๒  ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรจัดกำร 
กลยุทธ์:   ๑. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์การ  
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                                   เพ่ือการจัดการที่มีคุณภาพ  
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แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยสวนดุสติ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 
ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙ 

 

กำรทบทวนประเด็นยุทธ์ศำสตร์ และกลยุทธ์ของศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 
 

แผนกลยุทธ์ศูนย์ฯ (เดิม) แผนกลยุทธ์ศูนย์ฯ  
(ปรับปรุงตำมกลยุทธ์มหำวิทยำลัย) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของ
ความเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ : 
หลักสูตรตรงความต้องการและการจัดการ 
    เรยีนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตาม 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
ผลการวิจัยและวิชาการเป็นที่ยอมรับใน 
   ระดับชาติ/นานาชาติ 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   ของศิษย์เก่า 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน 
ของความเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ : 
หลักสูตรตรงความต้องการและการจัดการ 
    เรยีนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตาม 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
ผลการวิจัยและวิชาการเป็นที่ยอมรับใน 
   ระดับชาติ/นานาชาติ 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   ของศิษย์เก่า 

 เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาวิจัยด้านการ 
    จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและ 
    ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 เป็นศูนย์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
    ปฐมวัยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: 
การสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนา
ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 
เป้ำประสงค์ :   
ขยายโอกาสและส่งเสริมความเสมอภาค 
    ทางการศึกษา 
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข 
    ปัญหาทางสังคมท้องถิ่น 
ส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: 
การสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนา
ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 
เป้ำประสงค์ :   
ขยายโอกาสและส่งเสริมความเสมอภาค 
    ทางการศึกษา 
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข 
    ปัญหาทางสังคมท้องถิ่น 
ส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



 

13        แผนกลยุทธ ์(พ.ศ. 2557 – 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559 

แผนกลยุทธ์ศูนย์ฯ (เดิม) แผนกลยุทธ์ศูนย์ฯ  
(ปรับปรุงตำมกลยุทธ์มหำวิทยำลัย) 

มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มี 
   ส่วนได้ส่วนเสีย 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มี 
    ส่วนได้ส่วนเสีย 
  สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในการ 
     เตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: 
การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนา  
สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
เป้ำประสงค์ :  
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์/วิชาชีพ 
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ 
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กร 
   แห่งการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   เพ่ือการจัดการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: 
การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนา 
สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
เป้ำประสงค์ :  
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์/วิชาชีพ 
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ 
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กร 
   แห่งการเรียนรู้ 

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    เพ่ือการจัดการ 
 ส่งเสริมและพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
    ของบุคลากร 
 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ 
    สามารถท างานได้สูงสุด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอดและเติบโตที่ยั่งยืน 
เป้ำประสงค์:   
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผล 
มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหาร 
   จัดการคล่องตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได้ 
มีระบบเครือข่ายความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัย  
   ศูนย์การศึกษา หรือหน่วยงานจัดการศึกษา 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: 
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 
เป้ำประสงค์:   
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผล 
มีระบบประกันคุณภาพภายในการบริหาร 
   จัดการคล่องตัวมีธรรมมาภิบาล ตรวจสอบได้ 
มีระบบเครือข่ายความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัย  
   ศูนย์การศึกษา หรือหน่วยงานจัดการศึกษา 

 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 พัฒนาระบบข้อมูล Web Metrix ให้ได้ 
    ตามมาตรฐาน  



 

14        แผนกลยุทธ ์(พ.ศ. 2557 – 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559 

แผนกลยุทธ์ศูนย์ฯ (เดิม) แผนกลยุทธ์ศูนย์ฯ  
(ปรับปรุงตำมกลยุทธ์มหำวิทยำลัย) 

 เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ 
    พัฒนามหาวิทยาลัย 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น  
 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ 
    ท้องถิ่น และระดับชาติ 
 พัฒนาหน่วยงาน ประสานประโยชน์ใน 
    รูปแบบของการบริการวิชาการตามความ 
    เชี่ยวชาญที่น ามาซ่ึงรายได้ของศูนย์  

- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: 
กำรจัดสภำพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
และบริกำร 
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่งการ 
    เรียนรู ้
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ 
     การจัดการ 

 

1. แนวทำงกำรพัฒนำตำมกลยุทธ์  
เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา วิจัยและผลิตครูด้านการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาในระดับ

นานาชาติ 
พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมได้มาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาความเชี่ยวชาญ ให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีรับผิดชอบต่อสังคมและ
ท้องถิ่นโดยระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  

ค่ำนิยมร่วม (SMART) 
Standard   จัดการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Managements  บริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
Advance  ต่อยอดองค์ความรู้สู่ความเชี่ยวชาญ   
Research  ใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรม 
Technology  ก้าวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสู่สากล 

 
 
 
 



 

15        แผนกลยุทธ ์(พ.ศ. 2557 – 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559 

แผนกลยุทธ์และโครงกำร/กิจกรรมที่จะเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 
 

 

แผนกลยุทธ์ศูนย์ฯ  กิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน 
ของความเป็นเลิศ 

 
1. ขยายการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี  
   การประถมศึกษา 
2. ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
   ประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
3. ท าความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   แห่งชาติในการจัดตั้งสถานที่ทดสอบมาตรฐาน 
   ฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการปฐมวัย 
4. จัดท าวารสารวิจัยเน้นด้านนวัตกรรมการเรียน 
   การสอนปฐมวัยและประถมศึกษาให้บุคลากร 
   มีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างน้อยปีละ 6 เรื่อง 
   เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ 
   ของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 
การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการ  
พัฒนาความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 

1. ท าความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดท า 
   หลักสูตรเตรียมครู Teacher Program ส าหรับ  
   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือต่อยอด 
   เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้ 
   นักเรียนตามคุณลักษณะตามต้องการจ านวน 
   ปีละ 30- 40 คน 
2. ท าความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 
    พ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ 
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ 
   บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายก 
   โดยใช้รูปแบบ STEM ศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบ 
   การจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นเลิศ 
   ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : 
การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนา 
สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญา 
   เอกและพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการอย่าง 
   น้อยปีละ 2 คนต่อเนื่อง 
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แผนกลยุทธ์ศูนย์ฯ  กิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำร 

และมาตรฐานการศึกษา 2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีวุฒิปริญญา 
   โททั้งหมดภายใน ปี 2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการ  
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอดและเติบโตที่ยั่งยืน 
  
 

1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเชิงวิชาการและ 
   การบริการวิชาการโดยการจัดรายการวิทยุ 
   ท้องถิ่น/ชุมชนเน้นการน าเสนอองค์ความรู้ใน 
   การพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
2. จัด Open House เพ่ือน าเสนอผลงานของ 
   นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ 
3. พัฒนาระบบข้อมูล Web Ometrix ให้ได้ 
   ตามมาตรฐาน 
4. พัฒนาหน่วยงานในรูปแบบของการบริการ 
    วิชาการตามความเชี่ยวชาญที่น ามาซ่ึงรายได้ 
    ของศูนย์เช่นศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม 
5. ส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพทาง 
    การศึกษาโดยใช้ระบบ EdPEx 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : 
การจัดสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
บริการ 
 
 

1. สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่งการ 
    เรียนรู ้
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ 
    การจัดการ 
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โครงร่ำงองค์กำร (Organizational Profile) มหำวิทยำลัยสวนดสุติ  
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

 
ลักษณะองค์กำร 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๔๑ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคมีโอกาส
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีพันธกิจ
หลักในการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิ ต ส่งเสริมด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งได้จัดตั้งบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิตขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและการเรียนรู้ด้านข้าวของชุมชนและท้องถิ่น จัดตั้งโครงการ
โฮมเบเกอรี่ ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาหาร ขนมอบ อีกทั้งยังมีการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กใน พ้ืนที่ได้มีโอกาสพัฒนาด้านการศึกษาในระดับ
ก่อนวัยเรียนและใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการศึกษาปฐมวัยส าหรับนักศึกษา หน่วยงาน และ
องค์กรทีจ่ัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  
 
กำรวิเครำะห์สวอร์ท (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. เปิดหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
๒. หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเป็นตัวแสดงมาตรฐานการจัดการศึกษา 
๓. ศูนยก์ารศึกษาผ่านการประเมิน สมศ. เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด 
๔. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสามารถพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ใน

วารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ 
๕. มีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้

ได้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติควบคู่กันไป  
๖. ศูนย์สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับนักศึกษาทั้งในส่วนของวิชาการและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันด้าน

ความเป็นการเรือน เช่น บุคลิคภาพ การท าอาหาร การท าขนม มารยาท การจัดดอกไม้ และอ่ืนๆ  โดยมี
โครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอร์รี่เป็นหน่วยสนับสนุน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งเท่ากับมหาวิทยาลัย 
๒. ความพร้อมของอาคารเรียนและอาคารประกอบซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อความพร้อมในการ

จัดการเรียนระดับอุดมศึกษา ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ  
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๓. งานวิจัยด้านอัตลักษณ์มีน้อย 
๔. ไม่มีหอพักให้กับนักศึกษาในต่างจังหวัดที่สนใจเข้ามาศึกษาในศูนย์การศึกษาที่พบว่ามีจ านวน เพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเนื่องทุกปี  
๕. ขาดการประสานงานกับศิษย์เก่าท าให้ไม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเท่าที่ควร  

รวมทั้งหน่วยงานในจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหน่วยงานบ่อย จึงท าให้ให้แผนงานที่ท าร่วมกับจังหวัด
ขาดความต่อเนื่องไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

๖. การท างานเป็นทีมและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเนื่องจากศูนย์มีการยุบรวมบุคลากร การ
เปิด - ปิดหลักสูตรจึงท าให้บุคลากรบางส่วนต้องใช้เวลาในการพัฒนาตนเอง ไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็ม
ความสามารถ  

๗. หลักสูตรที่เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมีหลักสูตรเดียว และเป็นสาขาที่มีผู้สนใจ 
เฉพาะกลุ่มจึงไม่มีความหลากหลายในองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 

๘. เนื่องจากหน่วยงานประกอบของศูนย์ฯ มีหลายส่วนงาน การประสานงาน และการบริหารงานยังขาด
ความเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 

โอกำส (Opportunities) 
๑. เป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวในการบริหาร การขอความร่วมมือในการ  

ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ 
๒. หน่วยงานภายนอกให้ความไว้วางใจในความร่วมมือด าเนินโครงการต่างๆ ภายในจังหวัดจึง

สามารถแสดงศักยภาพและน านเสนอผลงานที่เป็นที่ยอรับและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้ 
๓. เป็นทางผ่านของเส้นทางหลักเส้นทางหนึ่งในการขยายความร่วมมือของประเทศประชาคม

อาเชียน รวมทั้งเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ และแหล่งการจัดการศึกษา 

ภำวะคุกคำม (Threats) 
๑. มีมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเปิดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท าให้มี 

คู่แข่งทางด้านการจัดการศึกษา 
๒. ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยมีจ านวนมากต่อเนื่องเกือบตลอดภาค

การศึกษาท าให้บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนการสอนมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมี
หลายตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษา และไม่ได้ส่งผลต่อการ
พัฒนานักศึกษาอย่างแท้จริง ท าให้บุคลากรต้องเสียเวลามากในการด าเนินการดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนา
งานด้านวิชาการของอาจารย์ 

๓. บุคลากรยังขาดความรู้และเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนจึงยังไม่สามารถผลิตองค์
ความรู้ การพัฒนางาน และผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ 
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สภำพแวดล้อมขององค์กำร 

(๑) หลักสูตรและบริกำรต่ำงๆ 
๛ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

(หลักสูตรห้าปี) 
๛ ให้บริการวิชาการด้านการวิจัย การฝึกอบรมให้กับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

(๒) ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมร่วม 
 ปรัชญำ : 

เป็นศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งที่เป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญเพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน 
 วิสัยทัศน์ :  

เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่มีความโดดเด่น (SMART) สามารถแข่งขันได้จัดการศึกษา
ตามความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น และได้รับการยอมรับระดับชาติ 

 พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมได้มาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นโดยระบบบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ  

 ค่ำนิยมร่วม (SMART) 
Standard   จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Managements  บริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
Advance  ต่อยอดองค์ความรู้สู่ความเชี่ยวชาญ 
Research  ใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
Technology  ก้าวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสู่สากล 

(๓) ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ :   

การพัฒนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ : 
 หลักสูตรตรงความต้องการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ผลการวิจัยและวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษย์เก่า 
 เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
    และประถมศึกษาในศตวรรณที่ ๒๑ 
 เป็นศูนย์กลางทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : 
การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของ 
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 

เป้ำประสงค์ :   
 ขยายโอกาสและส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
 พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสังคมท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในการเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ : 
การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

เป้ำประสงค์ :   
 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์/วิชาชีพ     
 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ 
 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
 ส่งเสริมและพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร 
 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถท างานได้สูงสุด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอดและเติบโตที่ยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ :   
 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคล่องตัวมีธรรมมาภิบาล 

ตรวจสอบได้ 
 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือ 
 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 พัฒนาระบบข้อมูล Web Ometrix ให้ได้ตามมาตรฐาน 
 เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
 
 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
 พัฒนาหน่วยงาน ประสานประโยชน์ในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความ 
    เชี่ยวชาญที่น ามาซ่ึงรายได้ของศูนย์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕  
การจัดสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริการ  

เป้ำประสงค์ 
 สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
(๔) คุณลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 

ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ านวน ๒๒ คน ดังนี้   
๛ สายบริหาร จ านวน ๒ คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จ านวน ๑ คน ปริญญาโท จ านวน ๑ 

คน  
๛ สายวิชาการ จ านวน ๗ คน วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จ านวน ๑ คน วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท จ านวน ๖ คน  
๛ สายสนับสนุน จ านวน ๑๓ คน  มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จ านวน ๕ คน ปริญญาตรี จ านวน 

๕ คน ปริญญาตรี  และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๓ คน  
๛ ศูนย์มีสวัสดิการในการดูแลอาจารย์และเจ้าหน้าที ่ เช่น ประกันสุขภาพกลุ ่มส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 
(๕) ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้งนครนำยก มีอำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกที่มีควำมพร้อม ดังนี้ 
๛ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีอาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน ๒ อาคาร มีอาคาร

ปฏิบัติการด้านปฐมวัย ๖ ชั้น ๑ อาคาร ห้องกิจการนักศึกษา ห้องสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องพักอาจารย์ ห้องส านักงาน ห้องวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อาคารที่
พักอาศัย หอพักนักศึกษา  

๛ ด้านการให้บริการวิชาการ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ฝึกอบรม  บริษัทโรงสีข้าว
สวนดุสิต 

๛ ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ มีระบบ LAN Network ระบบ Wireless Network ทุกพ้ืนที่
ภายในมหาวิทยาลัย 

๛ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีห้องพยาบาล โฮมเบเกอรี และเครื่องใช้ส านักงานอื่นๆ ที่ มี
ความสะดวก   

 (๖) กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต และมีค่านิยมร่วมของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพ่ือขับเคลื่อนองค์การไปด้วยกัน ได้แก่ ความมี
มาตรฐาน การบริหารจัดการดี  มีการต่อยอดองค์ความรู้  โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และก้าวทันเทคโนโลยี 
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 (๗) โครงสร้ำงองค์กำร  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

อธิกำรบดี 

- อาคารสถานท่ี 
- ยานพาหนะ 
- คนสวน 
- ซ่อมบ ารุง 
- ยามรักษาการณ ์
- แม่บ้าน 

- จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
- จนท. ตรวจสอบภายใน 
- จนท. ฝ่ายบุคคล 
- จนท. นิติกร 
- จนท. บัญชีและการเงิน 
- จนท. บริหารงานท่ัวไป 
  (ประกันคุณภาพ) 
- จนท. พัสดุ 
- จนท. บริหารงานท่ัวไป  
  (เลขานุการ) 
- จนท. ประชาสัมพันธ ์
- จนท. บริหารงานท่ัวไป 
  (ธุรการและงานสารบรรณ) 
-จนท บริหารทั่วไป(วิเทศสัมพันธ์) 
 

- จนท. บริการการศึกษา 
- นักวิจัย 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  (กิจการนักศึกษา) 
- จนท. บริหารงานท่ัวไป  
  (กองทุนกู้ยืม) 
- จนท. วิเคราะห์ระบบ    
  คอมพิวเตอร ์
- จนท. บริการสารสนเทศ 
- งานพยาบาล 

ที่ปรึกษำ 

คณะกรรมกำรบริหำร
ศูนย์ฯ 

รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 

หลักสูตร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำร
นักศึกษำ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกองกลำง หัวหน้ำอำคำรและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ำกิจกำรพิเศษ 

หัวหน้ำโครงกำรพิเศษ 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
  - บุคลากรสายวิชาการ 
  - เลขานุการหลักสูตร
หึกษาปฐมวัย 

- โครงการโฮมเบเกอร ี
- โครงการครัวสวนดสุิต                 
- โครงการศูนยส์ุขภาพ  
- หอพักนักศึกษา  
 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 

โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ 

นครนำยก 

คณะครุศำสตร ์
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(๘) ธรรมำภิบำล 
๛ มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและแผนกลยุทธ์ 
๛ ด าเนินงานตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายต่างๆ  
๛ มีการก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากร 
๛ มีกระบวนการสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๛ มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม เชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการมีการสร้างจิตส านึกด้าน 
    จริยธรรมที่เข้มแข็ง มีการประเมินจริยธรรมของบุคลากรและเปิดเผย 
๛ มีการประเมินผลการด าเนินงาน เช่น การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลการ 
    ด าเนินงานขององค์การ 
๛ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 
๛ ให้ความส าคัญและสร้างเครือข่ายกับชุมชนและท้องถิ่น ในขอบเขตและความเชี่ยวชาญ 

      ขององค์การ 
(๙) ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๛ ด้านการจัดการเรียนการสอน   
ลูกค้า ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ มหาวิทยาลัย บุคลากร ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน 

๛ ด้านการบริการวิชาการ 
ลูกค้า ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ มหาวิทยาลัย บุคลากร โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ และชุมชน 

๛ ด้านเทคโนโลยีการวิจัย 
ลูกค้า ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัย บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ  
เอกชน และชุมชน 

๛ ด้านการฝึกอบรมและบริหารการท่องเที่ยว 
ลูกค้า ได้แก่ บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ มหาวิทยาลัย บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

(๑๐) ผู้ส่งมอบ 
๛ ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่   

ผู้ปกครอง โดยทางศูนย์มีโครงการประชุมผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมร่วมกับชมรม
ผู้ปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ ฯ กับผู้ปกครอง 

โรงเรียน ซึ่งเปน็สถานศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษา โรงเรียนได้จัดโครงการบริการวิชาการ
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐานให้กับโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนที่ที่ส่งนักศึกษาเข้ามา 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี และเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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๛ ด้านการบริการวิชาการ 
ศูนย์ฯ ได้ท า MOU ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือบริการวิชาการด้านการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
๛ ด้านเทคโนโลยีการวิจัย 

ศูนย์ฯ ได้ท า MOU ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการด าเนินงานด้านการวิจัย
และประเมินผล  และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น 

โรงเรียน ที่ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาที่ศูนย์ เพ่ือพัฒนาด้านการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัย
เพ่ือท าผลงานทางวิชาการ 

๛ ด้านการฝึกอบรม 
ศูนย์ฯ ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการวิจัย และด้านอ่ืนๆ ให้กับมหาวิทยาลัย 

สถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งให้บริการกับโรงเรียนที่ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาท่ีศูนย์ฯ เพ่ือ
เป็นการบริการวิชาการท่ีช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

๛ ด้านการบริหารการท่องเที่ยว 
ศูนย์ฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝีกอบรมและบริหารการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหาร

การท่องเที่ยว รองรับการเติมโตของเมือง จังหวัดนครนายก เพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  โดยได้ร่วมกับ
องค์ภาครัฐ ได้แก่ การท่องเที่ยวจังหวัด เอกชน และสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และชุมชน 
 
สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 

(๑) คู่แข่งที่ส ำคัญ และคู่ควำมร่วมมือ  
  ๛ คู่แข่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ซึ่งเปิดสอน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเช่นเดียวกัน 
  ๛ คู่เทียบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งเปิดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ทั้ง

ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
  ๛ คู่ความร่วมมือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นพันธมิตรทั้งทางด้านบุคลากร หลักสูตร 

และนวัตกรรม   
(๒) ปัจจัยส ำคัญที่ก ำหนดควำมส ำเร็จ การบริหารจัดการเชิงรุก โดยการเข้าถึงนักศึกษาซึ่งเป็น

ลูกค้า ถึงทุกโรงเรียน และสร้างพันธมิตรไว้กับโรงเรียนต่างๆ โดยการให้บริการวิชาการด้านการวิจัย  การจัดการ
เรียนการสอน และการฝึกอบรมให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยปัจจุบันมีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ ในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นคู่ความร่วมมือในการพัฒนาองค์การ  ของทั้งสองฝ่ายจะสร้าง
ความได้เปรียบให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ ได้แก่ จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งองค์การที่ท าบันทึกความร่วมมือ ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งนครนายกให้บริการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย การ



 

13        แผนกลยุทธ ์(พ.ศ. 2557 – 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559 

วิจัย และการฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็น
ที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  

 (๓) แหล่งข้อมูลส ำค ัญ  ที ่ใช ้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ หลักสูตร บุคลากร ผลงานวิจ ัย   
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี 
 
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ได้แก่   
 จัดการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านการวิจัยสู่มาตรฐานสากล 
 บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาองค์กร หน่วยงาน และท้องถิ่น 
 บริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยใช้รูปแบบการสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างความได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ์ 
การแสวงหาความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบนักศึกษาเข้ามาศึกษา
ต่อ โดยศูนย์ฯ ให้บริการวิชาการ และความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

เป็นผู้รับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปเป็นบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พั 
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แผนงำนและโครงกำร-กิจกรรม ประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนกลยุทธ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงกำร /กิจกรรม  
งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำอัตลักษณ์มหำวิทยำลัยบนพืน้ฐำนควำมเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ที่ ๑ หลักสูตรตรงควำมต้องกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีมำตรฐำนทันสมัย 
๑. จัดประชาสมัพันธ์หลักสูตรการ 
    ศึกษาปฐมวัยกบัองค์กรภายนอก 
๒. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษา 
    ที่เข้าเรียนตามหลักสตูรที ่
    ศูนย์ฯ ก าหนด 

- ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษา ที่สมคัร 
   สอบคดัเลือกจากองค์กรทีไ่ด้รับการ 
   ประชาสัมพันธ์ 

- นักศึกษามีคะแนนสอบวัดแวว  
  ความเป็นครไูม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

โครงการก้าวแรกสู่ มสด. 
- ประ ชาสมัพันธร์ับสมคัร 

- สอบคัดเลือก  

 

๓. การจัดการเรียนการสอน 
    ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
   แห่งชาติ 

- ก ารประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  ตามมาตรฐานคณุวุฒิไดร้ะดับ 
  คะแนนตามเกณฑม์าตรฐาน 

โครงการสร้างแบบวัดผล 
การเรยีนรู้ตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ )TQF( 

 

๔. พัฒนาหลักสูตรตามความ 
   เชี่ยวชาญ 

- พัฒนาหลักสูตรตามความ  
  เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๑ หลักสตูร 

โครงการเปิดหลักสตูรวิจัยและ
ประกันคณุภาพทางการศึกษา 

 

เป้ำประสงค์ ๒ ผลิตบัณฑิตมีคุณภำพและคุณธรรมตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
๑  .พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา  
   สู่ครู ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
    นักศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
 

- ด้านความรู้ความเข้าใจของ 
  กลุ่มเปา้หมาย นสิิตนักศึกษา  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
- ด้านการน าความรู้ไปใช้ของ 
  กลุ่มเปา้หมาย นสิิตนักศึกษา 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
- ด้านการน าความรู้ไปใช้ของ 
  กลุ่มเปา้หมาย นสิิตนักศึกษา 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
(Internship) 
- กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการ 
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
  คณะครุศาสตร์สู่ความเป็น 
  ครูมืออาชีพ 
  ๑. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัต ิ
     การเรื่องนักวิจัยสู่ความเป็น 
     ครูปฐมวัยมืออาชีพ 
  ๒ .การอบรมสมัมนาเชิง 
     ปฏิบัติการเรื่องครยูุค 
     ใหม่ฉลาดใช้เทคโนโลย ี
  ๓. การอบรมสมัมนาเชิง 
     ปฏิบัติการเรื่องบุคลิกภาพ 
       และสมรรถนะของครูปฐมวัย 
  ๔ .การอบรมสัมมนาเชิง 
       ปฏิบัติการเรื่องนิทานเพลง 
     ค าคล้องจองส าหรับเด็ก 

     ปฐมวัย 
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กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

 
โครงกำร /กิจกรรม  

งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ ๒ ผลิตบัณฑิตมีคุณภำพและคุณธรรมตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  )ต่อ(  
  ๕ .การอบรมสมัมนาเชิง 

   ปฏิบัติการเรื่องภาษา  
   อังกฤษกับครูปฐมวัย 
๖ .การอบรมสมัมนาเชิง 
    ปฏิบัติการเรื่องบูรณาการ 
    นวัตกรรมกับหลักสูตร 
    การศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการสัมมนา 
  แลกเปลีย่นเรียนรู้การฝึก 
   ประสบการณ์ในสถานศึกษา 
- กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการ 
  สัมมนาอาจารย์นิเทศและ 
  อาจารย์พี่เลีย้ง 

 

๓. ปลูกจิตส านึกสร้างความ 
     ผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     สวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก 

- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ  
  มหาวิทยาลัยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐  
  ของกิจกรรมทั้งหมดตลอดหลักสตูร 

โครงการส่วนดุสิตนี้ท่ีเราภูมิใจ 
- สวนดุสิตของเรา  

- อธิการของเรา  
- ทัศนศึกษา  

 

เป้ำประสงค์ ๓ ผลกำรวิจัยและวิชำกำรเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ /นำนำชำติ  
๑. ส่งนักศึกษาเขา้กิจกรรมงาน 
    วิชาการระดบัชาต/ินานาชาต ิ
๒. สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    กับบุคคลที่ประสบความส าเร็จใน 
    การท างานหรือได้รับรางวัลทีย่อมรบั 
   ในระดับชาต/ินานาชาติ 
๓. สนบัสนุนให้นักศึกษาท างาน 
   วิชาการร่วมกับอาจารย ์

- ร้อยละ ๒๐ นักศึกษาเข้าร่วม 
   กิจกรรมทาง วิชาการ/สัมมนา 
  ระดับชาต/ินานาชาต ิ
- จ านวนเครือข่ายทีแ่ลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  กับบุคคลที่ประสบความส าเร็จอย่าง 
  น้อย ๒  ครั้ง/๑ ปีการศึกษา 
- มีงานวิจัยท่ีนักศึกษาท าร่วม  
  กับอาจารย์ ๓ เรื่อง/ปี 

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
- ศึกษาดูงานการจัดสัมมนา  
  ระดับชาต/ินานาชาต ิ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  กับผู้เช่ียวชาญและบุคคล 
  ที่ประสบความส าเร็จใน 
  การท างาน 

- กิจกรรมนักวิจัยรุ่นใหม่  

 

เป้ำประสงค์ที ่๔ กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยของศิษย์เก่ำ 
๑  .จัดตั้งชมรมศิษยเ์ก่าของ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
    ศูนย์ฯ นครนายก 
๒  .พัฒนาศักยภาพศิษยเ์ก่า  
๓. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ 
    ศิษย์เก่าในการพัฒนา 
    มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     สวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก 

- ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่ม 
  เป้าหมายนักศึกษาช้ันปีท่ี ๕  
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

- ด้านความพึงพอใจของกลุ่ม  
   เป้าหมายนักศกึษาช้ันปีท่ี ๕  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

- ด้ านการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่ม  
  เป้าหมายนักศึกษาช้ันปีท่ี ๕ 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

โครงการก่อตั้งชมรมศิษย์เกา่ 
มสด  .นครนายก  
- ตั้งคณะบริหารชมรมศิษย์เก่า 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
  ศิษย์เก่า 
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กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

 
โครงกำร /กิจกรรม  

งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ที ่๕ เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ ศึกษำวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ 
                    ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑  .ขยายหลักสตูรการเปิด  
    ปริญญาตรีหลักสูตร 
    ประถมศึกษา 
๒  .ขยายการจัดการเรยีนการ  
    สอนในระดับประถมศึกษา 
    ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
 

 

 ๑. ขยายการเปิดหลักสูตร 
    ปริญญาตรีการประถมศึกษา 
๒. ขยายการจัดการเรยีนการ 
    สอนในระดับประถมศึกษา 
    ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
๓. จัดท าวารสารวิจัยเน้นด้าน 
    นวัตกรรมการเรียนการสอน  
    ปฐมวัยและประถมศึกษาให ้
    บุคลากรมีผลงานวิจัย 
    ตีพิมพ์อย่างน้อยปีละ 6  
    เรื่อง เพื่อเผยแพร่องค์ 
     ความรู้และความเชี่ยวชาญ 
     ของบุคลากร 

 

เป้ำประสงค์ที ่๖ เป็นศูนย์กำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพปฐมวัยของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
๑. ท าความร่วมมือกับกรม 
    พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติใน 
    การจัดตั้งสถานที่ทดสอบมาตรฐาน 
    ฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา 
    การปฐมวัย 

 ๑. ท าความร่วมมือกับกรม 
    พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
    ในการจัดตั้งสถานที่ทดสอบ 
    มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
    แห่งชาติสาขาการปฐมวัย 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรประสำนประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรพัฒนำควำมรู้และนวัตกรรมของ 
                             มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือบริกำรวิชำกำร 
เป้ำประสงค์ที่ ๑ ขยำยโอกำสและส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
๑  .จัดหา แหล่งทุนหรือ 
     สนับสนุนทุนการศึกษา 
     แกน่ักเรียนท่ีเรียนดีแต ่
    ยากจนและตั้งใจจริงท่ีจะ 
    เรียนสาขาการศึกษา 
    ปฐมวัยของ มสด. 
    นครนายก 
 

- ปีละไม่ต่ ากว่า ๑๐ ทุนๆ ละ  
   ๓ ,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนทุนเรียนดีแก่
นักศึกษา มสด .นครนายก  

๑๒๐ ,๐๐๐  
- อ.ชัชรี  

  สุนทราภัย 
- อ.ดร.จิระ  

  จิตสุภา 
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กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

 
โครงกำร /กิจกรรม  

งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ที่ ๑ ขยำยโอกำสและส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ )ต่อ(  
๒. จัดฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสั้นตาม 
    ความต้องการของชุมชนและ 
    ท้องถิ่น 

- หลั กสตูรการฝึกอบรมฯ ๒ หลักสตูร 
- ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมฯ ๒ ลักหสูตรๆ  ละ 

  ไม่ต่ ากว่า ๓๐ คน  
- ผลการประเมินความสามารถ 
  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมม ี
  คะแนนเฉลี่ยมากกว่า ๘๐ คะแนน  

- ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความ 
  พึงพอใจต่อหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมไม่ 
   น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- งานวิจัยจากการพัฒนาหลักสูตร  
  ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ๑ เรื่อง 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นตามความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 

- กิจกรรม ที่ ๑ ส ารวจความต้องการ 
   การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของ 
   ชุมชนและท้องถิ่น 

- กิจ กรรมที่ ๒ พัฒนาหลักสูตร 
  ฝึกอบรมระยะสั้นตามความ 
  ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

- กิจ กรรมที่ ๓ ฝึกอบรมระยะสั้น 
   ใหก้ับกลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตร 
   ที่ได้รับการพัฒนา 

- กิจ กรรมที่ ๔ พัฒนางานวิจัยจาก 
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 

เป้ำประสงค์ที่ ๒ พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำทำงสังคมท้องถิ่น 
๑. พัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นแนวทาง 
    ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและ 
    ท้องถิ่น 
๒. พัฒนาวารสารวิจัยปฐมวัยศึกษา 
๓. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
    จังหวัดนครนายกเป็นศูนย์การ 
    เรียนรู้เพื่อการจดัการศึกษาด้าน 
    การศึกษาปฐมวัยต้นแบบ 
๔  .สรา้งนวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิการ  
    แก้ไขปญัหาทางสังคมและท้องถิน่ 

- งานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางใน  
  การแก้ไขปัญหาทางสังคม 
  และท้องถิ่น จ านวน ๓ เรื่อง 
- ผลงานวิจัยได้รับการตอบ 
  รับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 
  ระดับชาติ จ านวน ๓ เรื่อง 

โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทาง
สังคมและท้องถิ่น 

- กิจ กรรมที่ ๑ ประชุมเตรยีม 
  ความพร้อมของทีมวิจัย  
  จ านวน ๓ ทีม 

- กิจ กรรมที่ ๒ ลงพื้นที่เพื่อพบและ 
  สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

- กิจ กรรมที่ ๓ เขียนรายงานการวิจัย 
- กิจ กรรมที่ ๔ เผยแพรผ่ลงานวิจยั 

 

เป้ำประสงค์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
๑. ส่งเสริมอาหารพื้นบ้าน - บุคลากร นักศึกษาและผูส้นใจเขา้  

   ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 
- ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๐ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  วิชาการในกระบวนการให้  
  บริการ ร้อยละ ๘๐ 

- ผู้ใช้บริการน าความรู้ไปใช้  
  ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนม
ไทยขนมท้องถิ่นโดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกแบบมี
ส่วนร่วม 

- กิจ กรรมที่ ๑ การอบรมสัมมนา 
   เชิงปฏิบัติการ เรื่องเสวนา 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต ารับ 
  ขนมไทยและขนมท้องถิ่น 
  โดยให้ความรูด้้านประโยชน ์
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กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

 
โครงกำร /กิจกรรม  

งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน )ต่อ(  
  และคณุค่าทางโภชนาการ 

  ของขนมไทยขนมท้องถิ่น 
  สาระการเรยีนรู ้

๑ .ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
    ขนมไทย 

- ก าเนิดขนมไทย 
- ขนมกับวิถีไทย  

- เอกลักษณ์ของขนมไทย 
- ประเภทของขนมไทย  

๒  .เกร็ดน่ารู้ในการท าขนมไทย  
- การท าน้ าเช่ือม 
- สีที่ใช้ในการท าอาหาร 

๓. การฝึกท าขนมท้องถิ่น 
   “ขนมโมจิ”  

๔. การฝึกท าขนมท้องถิ่น  
    “กระยาสารท”  

- กิจ กรรมที่ ๒ การฝกึท าขนม 
  ท้องถิ่น “ขนมกุยช่ายบ้านนา”  
   และ “หมี่กรอบ”  

- กิจ กรรม ๓ การฝึกท าขนมไทย  
  “ข นมฝอยดอก  ”และ “ขนม  

  ทองหยิบ” 
- กิจ กรรม ๔ การฝึกท าขนมไทย  

  “ขนม ทองหยอด  ”และ  “ขนม  
   เม็ดขนุน ”และสรุปกจิกรรม 
   ทั้งหมด 

 

๒. ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม 
   อาเซียน 

- ภาษาและวัฒนธรรมลาว  ๑. โครงการฝึกอบรมภาษา 
    และวัฒนธรรมลาว 
๒. โครงการศึกษาดูงาน 
   และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   วัฒนธรรมกับประเทศลาว 
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กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

 
โครงกำร /กิจกรรม  

งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ที่ ๔ มีควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
๑ .ส่งเสริมการพัฒนา 
    บุคลิกภาพและจิต 
    สาธารณะแก่บุคลากร 

- นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหนา้ที่  
  เข้าร่วมการออกก าลังกายแบบแอ 
  โรบิคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ 
  เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีเสราสร้าง 
  พลังสามัคคไีม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม  
  กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๘๐ 

- ผล การประเมินความพึงพอใจของผู้ม ี
  ส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๑  .โครงการส่งเสรมิสุขภาพ   
    ช่ืนชีวาชีวิตมีสุข 

- ขยับการสบายชีวีด้วย 
  วิธีเต้นแอโรบิค 
- กิจกรรมกีฬาสีเสรมิสร้าง 

      พลังสามัคคี 
๒ .โครงการฝึกอบรมบุคลิกภาพ  
    และจิตสาธารณะเพื่องาน 
    บริการ 

 

เป้ำประสงค์ที่ ๕ สร้ำงโรงเรียนมัธยมศึกษำเครือข่ำยในกำรเตรียมนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี 
๑. ท าความร่วมมือกบัโรงเรยีน 
    มัธยมศึกษาจัดท าหลักสูตร 
   เตรียมครู Teacher Program 
   ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
   ตอนปลายเพื่อต่อยอดเข้า 
   ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตร ี 
   เพื่อให้ได้นักเรียนตาม 
   คุณลักษณะตามต้องการ 
   จ านวนปีละ ๓๐ – ๔๐ คน 
๒. ท าความร่วมมือกับ 
    โรงเรียนมัธยมศึกษาใน 
    พื้นที่เพ่ือสร้างความ 
    เข้มแข็งทางวิชาการและ 
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 ๑ .โครงการพัฒนาศักยภาพ 
    ชุมชนและเสริมสร้างองค ์
    ความรู้ในการดูแลเด็ก 
    ปฐมวัย (สื่อการเรียนรู้ ( 
    Community Development 
    and Enhancing Knowledge  
     on Early Childhood 
๒ .โครงการอบรมเชิง 
    ปฏิบัติการการพัฒนา 
    คุณภาพตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ ์
    ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
    นครนายก 
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กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

 
โครงกำร /กิจกรรม  

งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรรักษำบุคลำกรท่ีเป็นเลิศและพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรเพ่ือยกระดับคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ที่ ๑ บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์/วิชำชีพ  
๑. มีรายการผลการประเมิน 
   ตนเอง )SAR) ตามสมรรถนะ 
   ของต าแหน่งแต่ละสาย  
   ) สายวิชาการ  ,สาย สนับสนุน( 

- ด้านความรู้ความเข้าใจกลุม่เป้าหมาย 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 
- ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
- ด้านการน าความรู้ไปใช้กลุม่เปา้หมาย 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  
- ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ภายใน ประจ าปี ๒๕๕๗ ไดค้ะแนน 
  ไม่นอ้ยกว่า  ๔ .๕๕ คะแนน  

โครงการการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายใน )สกอ (. และจดัท าเอกสาร
เตรียมรับการประเมินคณุภาพ
ภายใน   ) SAR( ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 

๒. อาจารย์มีวุฒิการศึกษา 
   ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
๓. อาจารย์มีต าแหน่งทาง 
    วิชาการตามกรอบมาตรฐาน 
   คุณวุฒิแห่งชาติเพิ่มขึ้น 

- อ าจารย์มีการศึกษาต่อปริญญา  
  เอกเพิ่มขึ้นปีละ ๑ คน 

- อ าจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ 
  เพิ่มขึ้นปีละ ๑ คน 

โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ 

- กิ จกรรมสนับสนุนและสร้าง 
  แรงจูงใจให้กับอาจารย์ศึกษา 
  ตอ่ในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 

- กิ จกรรมอบรมการท าผลงาน 
  ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนให ้
  อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ 

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้  
  เสริมสร้างแนวทางการท างาน  
  อย่างเช่ียวชาญแก่บุคลากร 

 

๔  .มี การจัดประชุมวิชาการการ 
    วิจัยด้านการจัดการความรู้ 
    ระดับชาติ พ .ศ .๒๕๖๐  

- อาจารย์และบุคลากรมีความรู้และ 
  ความเข้าในในการน าวิธีวิทยาการ 
  วิจัยมาใช้ในการออกแบบการวิจัย 
  ขั้นสูงสามารถน าเสนอและตีพิมพ์ 
  ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
- อาจารย์และบุคลากรมีผลงานวิจัย 
  ตีพิมพ์ในวาสารที่อยู่ในฐานข้อมลู 
  TCI หรือน าเสนอในเวทีระดับชาติหรือ 
   นานาชาติไม่น้อยกว่าปีละ 5 ช่ือเรื่อง 
- อาจารย์ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการ 
  อย่างน้อย   1 คนต่อปี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
ในสาขาท่ีมีความเชีย่วชาญ 
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- กิจกรรมที่ ๑ ให้นโยบายและ 
  แนวทาง ในการพัฒนางานวิจัย 
  เพื่อที่จะสามารถตีพมิพ์ใน 
  วารสารหรือน าเสนอในเวท ี
  ระดับชาติและนานาชาต ิ
- กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมเชิง 
  ปฏิบัติการวิธีวิทยาการวิจัย 
  โดยใช้สถิติขึ้นสูง จ านวน  
  ๓ หลักสตูร 
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กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

 
โครงกำร /กิจกรรม  

งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ที่ ๑ บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์/วิชำชีพ  )ต่อ(  
  - กิจกรรมที่ ๓  จัดหาแหล่ง 

  เงินทุนในการท าวิจัย 
- กิจกรรมที่ ๔ น าเสนอ 

  ผลงานวิจัย 
  ๑. เขียนบทความวิจัยใน 
     วารสารที่ได้รับการยอมรับ 
     ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ๒. น าเสนอในเวทีวิจัยระดบั  
     ชาติหรือนานาชาติ 

 

เป้ำประสงค์ที่ ๒ พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับพันธกจิของศูนย์ 
๑. พัฒนาบุคลากรครอบคลุม 
    ทุกต าแหน่งงาน 
๒. จัดสรรบุคลากรให้ปฏิบตัิงาน 
    ได้ตรงตามต าแหน่งงาน 
๓. มีรายงานผลการด าเนินงาน 
    ตรงตามต าแหน่งงานที่ 
    รับผิดชอบ 
๔. มีระบบค่าตอบแทนและ 
    สวัสดิการสนับสนุนบุคลากร 

- มี แผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุม 
  ทุกต าแหน่งงาน 

- มี การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ตรงตามต าแหน่งงาน โดยม ี
  ผลการประเมินอย่างน้อยอยู ่
  ในระดับด ี

- บุคลากรได้รับการฝึกอบรม  
  เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้ความ  
  สามารถตรงตามต าแหน่ง 
  งานอย่างน้อย ๑ ครั้ง /ปี  

- มีการคัดเลือกบุคลากรดเีด่น  
  ปีละ ๒ คน 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุน 
  ให้บุคลากรมีความรู้ความ 
  สามารถตรงตามต าแหน่ง 
  งานตามแนวทาง EdPEx  
  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้  
  ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  น าผลการประเมิน SAR  
  มาใช้เพื่อพัฒนาตนสู่ความ 
  เป็นเลิศ 

- กิจกรรมบุคลากรดีเด่น  
  ประจ าปี จ านวน ๒ คน 
  แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 
  และสายสนับสนุนโดยวิธีการ 
  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 

เป้ำประสงค์ที่ ๓ จัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
๑ .สร้างบรรยากาศการเรียนการ 
    สอนของอาจารย์ให้เอื้อต่อการ 
    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
๒. พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ 
    การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้
๓ .มีการพัฒนาบุคลากรดูงาน 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไป 
   พัฒนาการจัดการศึกษา 

- มี ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  การเรียนการสอนของอาจารย์  
  ทุกรายวิชาอยู่ในระดับด ี

- มี ผลการประเมินความพึงพอใจ  
  สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการ 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู ่
  ในระดับด ี
 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่ง 
การเรยีนรู ้
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา 
  ห้องสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  
  เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู ้
  อย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

โครงกำร /กิจกรรม  
งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ที่ ๓ จัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ )ต่อ(  
 - มีการศึกษาดูงานแลกเปลีย่น  

  เรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาการ 
  จัดการศึกษาอย่างน้อยปีละ  
  ๑ ครั้ง 

- กิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วม 
  และการเรียนรูด้้วยการศึกษา  
  ดูงาน 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ์
  ของศูนย์ฯ เพื่อเป็นองค์การ 
  แห่งการเรียนรู ้

 

เป้ำประสงค์ที่ ๔ ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือกำรจัดกำร 
๑  .ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร  
    มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     ในการท างานทุกต าแหน่งงาน 
๒. บุคลากรมีการประยุกต์ใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ  
    วางแผนพัฒนาหน่วยงานและ 
     น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   และประสิทธิผล 
๓. มีการน าประสบการณต์รง 
   หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการ 
   ไปอบรมมาถ่ายทอดแก่บุคลากร 
   คนอ่ืนๆ ภายในหน่วยงาน 

- ด้าน ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่ม  
  เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ด้านความพึงพอใจของกลุ่ม  
  เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- ด้าน การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่ม 
  เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา IT 
  เพื่อการบริหารจัดการ 

- กิจกรรมที่ ๒ พัฒนา IT  
  เพื่อการเรียน 
  การสอนและงานวิจยั 

- กิจ กรรมที่ ๓ พัฒนาเว็บไซต ์

 

เป้ำประสงค์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนำต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกร 
๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ 
    ในระดับปริญญาเอกและ 
    พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
    อย่างน้อยปีละ 2 คน ต่อเนื่อง 

 1.   

เป้ำประสงค์ที่ ๖ พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้สำมำรถท ำงำนได้สูงสุด 
๑. พัฒนาบุคลากรสาย 
    สนับสนุนให้มีวุฒิปริญญาโท 
    ทั้งหมด 
 

 2.   
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กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

 
โครงกำร /กิจกรรม  

งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือควำมอยู่รอดและเติบโตที่ย่ังยืน 
เป้ำประสงค์ที่ ๑ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
๑  .มี การวางแผนการบริหารงาน 
   ของศูนย์ฯ นครนายกแบบม ี
   ส่วนร่วม 
๒  .มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ,  
   แผนกลยุทธ์ของหลักสตูร 
   การศึกษาปฐมวัยของศูนย์ฯ , 
   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี , 
   แผนบริหารงานบุคลากร , 
   แผนบริหารความเสี่ยง  ,แผน  
   งานการเงิน  ,แผนบริหารงาน  
   พัสดุ –ครุภณัฑ์ , แผนกิจการ 
   นักศึกษา  ,แผนท านุบ ารุง  
   ศิลปวัฒนธรรม,แผนงานการ 
   บริการวิชาการ  ,แผนแม่บทพัฒนา  
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  ,แผนวิชาการ  
   และงานทะเบียน  ,และแผนงาน  
   การประชาสัมพันธ ์
๓  .จัดให้มีการประชุม  
   ประจ าเดือนทุกเดือนและ 
   จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   ระหว่างบุคลากรทั้งศูนย์  
   ) KM( 

- ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรที่  
  เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ 
  บริหารจัดการ 

- ร้อยละ ๑๐๐ มีแผนครบตาม 
  แผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่ม   
  เป้าหมายไม่ร้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

- ด้าน ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

- ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  ของกลุ่มเป้าหมายไมร่้อยกว่า 
  ร้อยละ ๙๐ 
 

โครงการพัฒนาระบบการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม 

- กิจกรรม จดัประชุมการม ี
  ส่วนร่วมของบุคลากรที ่
  เกี่ยวข้องกับแผนงานแตล่ะ 
  แผนเพื่อให้ได้แผนงานแต ่
  ละงานครบตามแผนกลยุทธ ์
  ของศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประชุมประจ า เดือน
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
บุคลากรทั้งศูนย์  
)KM( 

3.  

 

เป้ำประสงค์ที่ ๒ มีระบบประกันคุณภำพภำยในและกำรบริหำรจัดกำรคล่องตัวมีธรรมมำภิบำลตรวจสอบได้ 
๑  .จัดท า ระบบการประกัน 
    คุณภาพทุกปี 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุก  
  ต าแหน่งงาน 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรง  
  ตามต าแหน่งงานโดยมผีลการ 
  ประเมินอย่างน้อยอยู่ในระดับด ี

- บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม  
  ทักษะความรู้ความสามารถตาม 
  ต าแหน่งงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง /ปี  
 

โครงการการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ )EdPEx (
และเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานแบบมสี่วนร่วม 

ประจ าปี ๒๕๕๗  
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กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

โครงกำร /กิจกรรม  
งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ท่ี ๒ มีระบบประกันคณุภำพภำยในและกำรบริหำรจัดกำรคล่องตัวมีธรรมมำภบิำลตรวจสอบได้ )ต่อ(  
 - มีการคัดเลือกบุคลากรดเีด่น  

  ปีละ ๒ คน 
- กิจกรรมระดมความ  

  คิดเห็นจากบุคลากรของ 
  ศูนย์เพื่อจัดท าแผน 
  กลุยทธ์และแผนปฏิบัต ิ
  ราชการเพื่อน าไปสู่การ 
  ด าเนินการตามแนว EdPEx 
- กิจกรรมบุคลากรดีเด่น 
  ประจ าปี จ านวน ๒ คน  
  แบ่งเป็นบุคลากรสาย 
  วิชาการและสายสนับสนุน 
  โดยวิธีการลงคะแนนเสียง 

 

เป้ำประสงค์ที่ ๓ มีระบบเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
๑  .สรา้งความร่วมมือหรือโครงการ  
    บริการวิชาการกับหน่วยงาน 
    ภายในและภายนอก 

- มี MOU/MOA กับหน่วยงาน 
  ภายในและหน่วยงาน 
  ภายนอกอย่างน้อยปีละ ๒ งาน /ปี  

- จ านวนโครงการที่ประสาน  
  ประโยชน์จากหน่วยงาน 
  ภายนอกอยา่งน้อยปลีะ ๒ หน่วยงาน 

๑  .โครงการความร่วมมือ  
    ทางวิชาการ 
๒  .โครงการบริการวิชาการ  
    ให้กับหน่วยงานต่างๆ 

 

เป้ำประสงค์ที่ ๔ กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
๑  .พัฒ นาระบบการประชาสัมพันธ ์
    โดยใช้ website  ,การจัดรายการ  
    วิทยุ  ,บทความประชาสัมพันธ์ ,  
    การจัดท าวารสารทางวิชาการ 
   เทคโนโลยีและนวตักรรมให้แก ่
   บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

- มีวารสารวิชาการเผยแพร่   
   เดือนละ ๑ ฉบับ 

- ให้ ความรู้ตามอัตลักษณ์ความ 
   เช่ียวชาญผ่านคลื่นความถี่  
   FM. อย่างน้อยสัปดาห์ละ  
  ๑ ครั้ง  

- มี การประเมนิผลความพึงพอใจ 
  Website อยู่ในเกณฑด์ ี

- มี การประเมินผลความพึงพอใจ 
  การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ 
  แบบมีส่วนร่วมอยู่ในเกณฑด์ ี

โครงการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม 

- กิจกรรมที่ ๑ จัดท าวารสาร  
  ประจ าเดือนๆ ละ ๑ ฉบับ  
  จ านวน ๑๐๐ เล่ม 

- ข่าว สารประชาสัมพันธ์ความรู้  
   ผลงานวิชาการแจกให้แก่ 
   หน่วยงานภายในและภายนอก 
   โรงเรียนสถานศึกษา และ 
   สถานประกอบการ 

- กิจ กรรมที่ ๒ จัดรายการวิทยุ  
   FM สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

- กิจ กรรมที่ ๓ ประชาสัมพันธ ์
  เชิงรุก 
  ๑. แนะแนวการศึกษา 
  ๒. ใหบ้ริการวิชาการชุมชน 
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กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

โครงกำร /กิจกรรม  
งบประมำณ/
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ที่ ๕ พัฒนำระบบข้อมูล Web Metrix ให้ได้ตำมมำตรฐำน  
๑. พัฒนาระบบข้อมลู Web Ometrix 
ให้ได้ตามมาตรฐาน 

   

เป้ำประสงค์ที่ ๖ เน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
๑. ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพทางการศึกษา 

   

เป้ำประสงค์ที่ ๗ กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชนท้องถิน่  
๑. จัด Open House เพื่อ 
    น าเสนอผลงานของนักเรียน 
    นักศึกษาและอาจารย ์

   

เป้ำประสงค์ที่ ๘ ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น และระดับชำติ 
๑  .มีโครงการ/กจิกรรมเกี่ยวกับ  
    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ  

   

เป้ำประสงค์ที่ ๙ พัฒนำหน่วยงำน ประสำนประโยชน์ในรูปแบบของกำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมเชี่ยวชำญ 
                    ที่น ำมำซ่ึงรำยได้ของศูนย ์
๑. พัฒนาหน่วยงานในรูปแบบ 
    ของการบริการวิชาการตาม 
    ความเชี่ยวชาญที่น ามาซึ่ง 
    รายได้ของศูนย์ เช่น  
    ศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม 

   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดสภำพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และบริกำร  
เป้ำประสงค์ที่ ๑ สภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
๑  .บรรยากาศภายในองค์การ  
๒  .พัฒนา สภาพแวดล้อมขององคก์าร 
   เพื่อมุ่งเน้นการกระตุ้นเร่งเร้าและ 
   จูงใจให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น 
    ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
    ตลอดเวลา 

   

เป้ำประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือกำรจัดกำร 
๑ .พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   และการสื่อสารในองค์การ  
๒  .ส่งเสริมและพัฒนาองค์  
    ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ 
    นวัตกรรมเพื่อการจดัการที่ม ี
    คุณภาพ  

   

 


