โครงรางองคการ (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ลักษณะองคการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เปดการเรียนการสอนครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลที่ตองการใหผูที่อยู
ในภูมิภาคมีโอกาสไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้งเปดโอกาสใหหนวยงานในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาโดยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่นเพื่อใหสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต สงเสริมดานการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งไดจัดตั้งบริษัทโรงสีขาวสวนดุสิตขึ้นเพื่อเปนแหลง
ฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาดานบริหารธุรกิจ เปนแหลงศึกษาวิจัยและการเรียนรูดานขาว
ของชุมชนและทองถิ่น จัดตั้งโครงการโฮมเบเกอรี่ ใชเปนแหลงฝกประสบการณ อบรม สงเสริมการเรียนรู
ดานอาหาร ขนมอบ อีกทั้งยังมีการจัด ตั้งโรงเรีย นสาธิต ละอออุทิศเพื่อเปดโอกาสใหเด็กเล็กในพื้นที่
ได มีโอกาสพั ฒ นาด า นการศึ กษาในระดับ กอนวัย เรีย นและใชเป น แหลงฝกประสบการณ วิชาชีพดาน
การศึกษาปฐมวัยสําหรับนักศึกษา หนวยงาน และองคกรที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
การวิเคราะหสวอรท (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. เปดหลักสูตรที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักสูตรมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและ
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
๒. หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเปนตัวแสดงมาตรฐานการจัดการศึกษา
๓. ศูนยการศึกษาผานการประเมิน สมศ. เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปทั้งในพื้นที่และตางจังหวัด
๔. มีบุค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นการวิ จั ย สามารถพั ฒ นาองค ค วามรู แ ละเผยแพร
ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
๕. มีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเปนแหลงการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษาสามารถ
เรียนรูไดทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป
๖. ศูนยสรางมูลคาเพิ่มใหกับนักศึกษาทั้งในสวนของวิชาการและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ดานความเปนการเรือน เชน บุคลิคภาพ การทําอาหาร การทําขนม มารยาท การจัดดอกไม และอื่นๆ
โดยมีโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรรี่เปนหนวยสนับสนุน
จุดออน (Weaknesses)
๑. คาธรรมเนียมการศึกษาของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งเทากับมหาวิทยาลัย
๒. ความพรอมของอาคารเรีย นและอาคารประกอบซึ่งไมไดถูกออกแบบเพื่อความพรอมใน
การจัดการเรียนระดับอุดมศึกษา ไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ
๓. งานวิจัยดานอัตลักษณมนี อย
๔. ไมมีหอพั กใหกับนักศึกษาในตางจังหวัดที่สนใจเขามาศึกษาในศูนยการศึกษาที่พบวามีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
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๕. ขาดการประสานงานกับศิษยเกาทําใหไมไดรับ การสนับสนุนการจัดการศึกษาเทาที่ควร
รวมทั้งหนวยงานในจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหนวยงานบอย จึงทําใหใหแผนงานที่ทํารวมกับ
จังหวัดขาดความตอเนื่องไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
๖. การทํางานเปนทีมและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเนื่องจากศูนยมีการยุบรวมบุคลากร
การเป ด - ป ด หลั ก สู ต รจึ งทํ าให บุ ค ลากรบางส ว นต องใช เวลาในการพั ฒ นาตนเอง ไม ส ามารถแสดง
ศักยภาพไดเต็มความสามารถ
๗. หลักสูตรที่เปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ งมีหลั กสูตรเดี ยว และเปนสาขาที่มีผูสนใจ
เฉพาะกลุมจึงไมมีความหลากหลายในองคความรูและการแลกเปลี่ยนองคความรูกับศาสตรสาขาอื่นๆ
๘. เนื่องจากหนวยงานประกอบของศูนยฯ มีหลายสวนงาน การประสานงาน และการบริหารงานยัง
ขาดความเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน
โอกาส (Opportunities)
๑. เปนหน ว ยงานที่ มีขนาดเล็ ก มีความคลองตัว ในการบริห าร การขอความรว มมือในการ
ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธของศูนยฯ
๒. หนวยงานภายนอกใหความไววางใจในความรว มมือดําเนิน โครงการตางๆ ภายในจังหวัด
จึงสามารถแสดงศักยภาพและนํานเสนอผลงานที่เปนที่ยอรับและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยได
๓. เปนทางผานของเสนทางหลักเสนทางหนึ่งในการขยายความรวมมือของประเทศประชาคม
อาเชียน รวมทั้งเปนจังหวัดที่ไมไกลจากกรุงเทพ จึงเหมาะที่จะเปน แหลงอาหาร แหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศน และแหลงการจัดการศึกษา
ภาวะคุกคาม (Threats)
๑. มีมหาวิทยาลัยภายในจั งหวัด และจั งหวัด ใกลเ คีย งเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทําใหมี
คูแขงทางดานการจัดการศึกษา
๒. ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยมีจํานวนมากตอเนื่องเกือบตลอดภาค
การศึกษาทําใหบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับ สนุน การสอนมีภาระงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งมี
หลายตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาคุณภาพของศูนยการศึกษา และไมไดสงผลตอ
การพัฒนานักศึกษาอยางแทจริง ทําใหบุคลากรตองเสียเวลามากในการดําเนินการดังกลาวสงผลตอการ
พัฒนางานดานวิชาการของอาจารย
๓. บุคลากรยังขาดความรูและเขาใจในการเตรียมความพรอมสูอาเซียนจึงยังไมสามารถผลิตองค
ความรู การพัฒนางาน และผลิตนักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
สภาพแวดลอมขององคการ
(๑) หลักสูตรและบริการตางๆ
๛ จัดการเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
(หลักสูตรหาป)
๛ ใหบริการวิชาการดานการวิจัย การฝกอบรมใหกับสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน
(๒) วิสัยทัศนและพันธกิจ
 ปรัชญา :
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่เปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
ช

 วิสัยทัศน :
เปน ศูน ยก ารศึก ษานอกที ่ตั ้ง ที ่มีค วามโดดเดน (SMART) สามารถแขง ขัน ไดจ ัด
การศึก ษาตามความเชี่ยวชาญ สง เสริม การบริก ารวิช าการ มีค วามรับ ผิด ชอบตอ สังคม สรางความ
เขมแข็งของทองถิ่น และไดรับการยอมรับระดับชาติ
 พันธกิจ :
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ใหบ ริการวิช าการ ทํ านุ บํารุงศิล ปวัฒ นธรรมและประเพณี รับ ผิด ชอบต อสั งคมและท องถิ่น โดยระบบ
บริหารจัดการที่เปนเลิศ
 คานิยมรวม (SMART)
Standard
จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
Managements
บริหารจัดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ
Advance
ตอยอดองคความรูสูความเชี่ยวชาญ
Research
ใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
Technology
กาวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสูสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ :
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของความเปนเลิศ
เปาประสงค :
 หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย
 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
 ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
 การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ :
การสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรม ของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ
เปาประสงค :
 ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
 พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถิ่น
 สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน
 มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ :
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เปาประสงค :
 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ
 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย
 จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยืน
เปาประสงค :
 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาล
ตรวจสอบได
 มีระบบเครือขายความรวมมือ
 การประชาสัมพันธเชิงรุก
(๓) คุณลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานภายในศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จํานวน ๒๒ คน ดังนี้
๛ สายบริ ห าร จํ า นวน ๓ คน มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก จํ านวน ๑ คน ปริญ ญาโท
จํานวน ๒ คน
๛ สายวิชาการ จํานวน ๘ คน มีวุฒิ การศึก ษาปริญ ญาเอก จํานวน ๑ คน ปริญญาโท
จํานวน ๗ คน
๛ สายสนับสนุน จํานวน ๑๑ คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๔ คน ปริญญาตรี
จํานวน ๕ คน และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๒ คน
๛ สายบริหาร มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย จํานวน ๑ คน ดานการศึกษา จํานวน ๑ คน
๛ สายวิชาการ มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน ๖ คน ดานคอมพิวเตอร
จํานวน ๒ คน
๛ สายสนับสนุน มีค วามเชี่ย วชาญที่ห ลากหลายตามภาระหนาที่ เชน ทะเบีย นวัด ผล
วิจัย การเงิน ธุรการ กิจการนักศึกษา แนะแนว ประชาสัมพันธ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานขับรถ
๛ ศูนยมีสวัส ดิการในการดูแลอาจารยและเจาหนาที่ เชน ประกัน สังคม ตรวจสุขภาพ
ประจําป เปนตน
(๔) ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีความพรอม ดังนี้
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน มีอาคารที่ใชจัดการเรีย นการสอน ๒ อาคาร มีอาคาร
ปฏิบัติการดานปฐมวัย ๓ ชั้น ๑ อาคาร หองกิจการนักศึกษา หองสารสนเทศ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
๛ ดานการใหบริการวิชาการ มีศูนยวิจัยและพัฒนาทองถิ่น ศูนยฝกอบรม บริษัทโรงสีขาว
สวนดุสิต
๛ ดานเทคโนโลยี อุปกรณ มีระบบ LAN Network ระบบ Wireless Network ทุกพื้น ที่
ภายในมหาวิทยาลัย
๛ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีหองพยาบาล โฮมเบเกอรี และเครื่องใชสํานักงานอื่น ๆ
ที่มีความสะดวก
(๕) กฎหมาย ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต และมี ค า นิ ย มร ว มของศูน ยก ารศึก ษานอกที่ตั้ง เพื่อ ขับ เคลื่อ นองคก ารไปดว ยกัน
ได แก ความมี มาตรฐาน การบริหารจั ดการดี มี การต อยอดองค ความรู โดยใชวิจัยเปนฐาน และกาวทั น
เทคโนโลยี
ฌ

ความสัมพันธระดับองคการ
(๑) โครงสรางองคการ

ธรรมาภิบาล
๛ มีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจและแผนกลยุทธ
๛ ดําเนินงานตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายตางๆ
๛ มีการกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากร
๛ มีกระบวนการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ
๛ มีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม เชื่อถือได โดยคณะกรรมการมีการสรางจิตสํานึกดาน
จริยธรรมที่เขมแข็ง มีการประเมินจริยธรรมของบุคลากรและเปดเผย
๛ มีการประเมินผลการดําเนินงาน เชน การใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคการ
ญ

๛ ปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
๛ ใหความสําคัญและสรางเครือขายกับชุมชนและทองถิ่น ในขอบเขตและความเชี่ยวชาญ
ขององคการ
(๒) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน
ลูกคา ไดแก นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร ผูป กครอง โรงเรียน และชุมชน
๛ ดานการบริการวิชาการ
ลูกคา ไดแก นักศึกษา อาจารย และประชาชนทั่วไป
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร โรงเรียน หนวยงานตางๆ และชุมชน
๛ ดานเทคโนโลยีการวิจัย
ลูกคา ไดแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
๛ ดานการฝกอบรมและบริหารการทองเที่ยว
ลูกคา ไดแก บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
(๓) ผูสงมอบ
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก
ผู ป กครอง โดยทางศู น ย มี โครงการประชุ ม ผู ป กครอง และจั ด กิ จ กรรมร ว มกั บ ชมรม
ผูปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนย ฯ กับผูปกครอง
โรงเรี ย น ซึ่ งเป น สถานศึ ก ษาต น สั งกั ด ของนั ก ศึ ก ษา โรงเรี ย นได จั ด โครงการบริ ก าร
วิชาการดานการพัฒ นาการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยเปนฐานใหกับโรงเรียนมัธยมในเขตพื้ นที่ที่สง
นักศึกษาเขามา เพื่อสรางความสัมพันธอันดี และเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน
๛ ดานการบริการวิชาการ
ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อบริการวิชาการดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๛ ดานเทคโนโลยีการวิจัย
ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการดําเนินงานดานการวิจัย
และประเมินผล และการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาทองถิ่น
โรงเรียน ที่สงนักศึกษาเขามาศึกษาที่ศูนย เพื่อพัฒนาดานการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัย
เพื่อทําผลงานทางวิชาการ
๛ ดานการฝกอบรม
ศูน ย ฯ ได พัฒ นาหลั กสูตรฝกอบรม ดานการวิจัย และดานอื่น ๆ ให กับ มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาตางๆ และผูสนใจทั่วไป รวมทั้งใหบริการกับโรงเรียนที่สงนักศึกษาเขามาศึกษาที่ศูนย
เพื่อเปนการบริการวิชาการที่ชวยสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
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๛ ดานการบริหารการทองเที่ยว
ศูนยฯ ไดจัดตั้งศูนยฝกอบรมและบริหารการทองเที่ยว เพื่อเปนศูนยกลางในการบริหาร
การทองเที่ยว รองรับการเติบโตของเมืองจังหวัดนครนายก เพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว โดยไดรวมกับ
องคภาครัฐ ไดแก การทองเที่ยวจังหวัด เอกชน และสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว และชุมชน
สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
(๑) คูแขงที่สําคัญ และคูความรวมมือ
๛ คูแ ขง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และวิทยาลัยชุมชนสระแกว ซึ่งเปดสอน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเชนเดียวกัน
๛ คูเทียบ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
๛ คูความรวมมือ ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปนพันธมิตรทั้งทางดานบุคลากร หลักสูตร
และนวัตกรรม
(๒) ปจจัยสําคัญที่กําหนดความสําเร็จ การบริหารจัดการเชิงรุก โดยการเขาถึงนักศึกษาซึ่งเปน
ลูกคา ถึงทุกโรงเรียน และสรางพันธมิตรไวกับโรงเรียนตางๆ โดยการใหบริการวิชาการดานการวิจัย การจัด
การเรียนการสอน และการฝกอบรมใหกับโรงเรียนในพื้นที่เปาหมาย โดยปจจุบันมีการจัดทําบันทึกความรวมมือ
กับองค กรต างๆ ในระดั บท องถิ่ น เพื่ อเปนคูความรวมมือในการพัฒ นาองคการ ของทั้ งสองฝายจะสราง
ความไดเปรียบใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมุงเนนการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ ไดแก จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว ซึ่งองคการที่ทําบันทึกความรวมมือ ไดแก ทองถิ่นจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษาในเขตพื้ นที่บริการ โดยมหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนดุ สิต ศูนยฯ นครนายก
ใหบริการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เชน การจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย การวิจัย และการ
ฝกอบรม เปนตน ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายกเปนที่รูจักในวงกวางมากยิ่งขึ้น
(๓) แหลงขอมูลสํา คั ญ ที่ ใ ช ใ นการเปรี ย บเที ย บ ได แ ก หลั ก สู ต ร บุ ค ลากร ผลงานวิ จั ย
นวัต กรรม สื่อเทคโนโลยี
ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ ไดแก
 จัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยสูมาตรฐานสากล
 บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาองคกร หนวยงาน และทองถิ่น
 บริหารจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์โดยใชรูปแบบการสรางเครือขายเพื่อสรางความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ
การแสวงหาความรวมมือระหวางศูนยฯ กับหนวยงาน ไดแก โรงเรียน ซึ่งเปนผูสงมอบนักศึกษา
เขามาศึกษาตอ โดยศู น ยฯ ให บ ริการวิช าการ และความรวมมือกับ ผูมีสวนไดสว นเสีย ได แก องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูรับนักศึกษาที่จบการศึกษาไปเปนบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งศูนยฯ ไดทํา MOU ไวเพื่อเปนคูความรวมมือที่สําคัญ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ
ฏ

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ศูน ยการศึ กษานอกที่ตั้ ง นครนายก ใชระบบ PDCA ในการปรับปรุง ทบทวน ระบบการทํ างาน
สม่ําเสมออยางตอเนื่อง และการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการสูความเปนเลิศ
(EdPEx) มาใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามภารกิจหลักของศูนยฯ มีการประเมินผูปฏิบัติงานทั้ง
ในแนวดิ่งและแนวราบอยางตอเนื่อง
กระบวนการและวิธีการทํางาน
ศูน ยก ารศึก ษานอกที ่ตั้ง นครนายก เนน การมีสว นรว มของบุค ลากร การทํา งานแบบมุ ง
ผลสัมฤทธิ์และมีมาตรฐาน สรางเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ความทาทายขององคการ
ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง นครนายก เป น ศู น ย ก ารศึ ก ษาที่ เ ป น ผู นํา ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ด า นการศึกษาปฐมวัยในระดับอาเซียนภายใน ๘ ป
ทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานในอนาคต
๑. พัฒนารู ป แบบการจั ดการเรีย นการสอนของศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็กในจังหวัดนครนายก
ใหไดมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับเดียวหรือใกลเคียงกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ละอออุทิศโมเดล)
๒. พัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการจัด การศึก ษา การศึก ษาวิจัย ใหไดรับ การยอมรับ ในระดับ
ประเทศภายใน ๔ ป โดยใชรูปแบบการพัฒ นาศูน ยการศึกษานอกที่ ตั้งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การศึกษาปฐมวัย และประถมศึกษา
๓. เปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เชน สาขาทางการวิจัย
และสาขาการศึกษาปฐมวัย
๔. เปนศูน ยขอ มูล ทดลอง ผลิตสื่อและนวัตกรรม ศึกษาวิจัย ฝกอบรมและศูน ยการเรีย นรู
ดานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
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