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คํานํา 

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

ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง
นครนายก ไดนําแนวคิดเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ประกอบดวย ปรัชญา คานิยมรวม วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
รวมถึงโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ศูนยฯ จะดําเนินการ จําแนกตามแตละเปาประสงค 
โดยวงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติงานจะสอดคลองกับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ดังนั้น ศูนยฯ นครนายก จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ฉบับนี้ ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไว  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการดําเนินงานบนพ้ืนฐาน
ความเชี่ยวชาญของตนเองภายใตอัตลักษณ ๔ ดาน ไดแก อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการ
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ 

โดยสรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบไดดวย 
โครงรางองคการ (Organizational Profile) ของศูนยฯ ปรัชญา คานิยมรวม วิสัยทัศน พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
กับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของศูนยฯ 

วงเงินงบประมาณ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน
เปนคาใชจายตามแผนปฏิบัติงานใหกับศูนยฯ นครนายก ทั้งสิ้น ๑๕๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่น
หกพันหกรอยบาทถวน) และขอสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๕,๕๓๕,๖๐๐ บาท (หาลานหาแสนสามหม่ืน
หาพันหกรอยบาทถวน) ซึ่งไดนําไปจัดสรรสําหรับดําเนินงาน/โครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติงาน 
โดยจําแนกตามเปาประสงคดังนี้  

๑. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของความเปนเลิศ 
มี ๕ เปาประสงค คือ 

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

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

๑.๑ โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา (Internship) 
งบประมาณแผนดิน ๔๖,๔๐๐ บาท 

๑.๒ โครงการจังหวะพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณ 
งบประมาณแผนดิน ๑๗,๐๐๐ บาท 

๒. รวมจํานวนเงินท้ังสองโครงการ ๖๓,๔๐๐ บาท 
๒. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรู

และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ มี ๕ เปาประสงค คือ 
๒.๑ ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
๒.๒ พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถ่ิน 
๒.๓ สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
๒.๔ มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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๒.๕ สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการเตรียมนกัเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒   
๑. มีโครงการ จาํนวน ๒ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพรสูสังคม 
งบประมาณแผนดิน ๒๖,๐๐๐ บาท 

๑.๒ โครงการเปดบานสวนดุสิต (Open-house) 
งบประมาณแผนดิน ๓๗,๒๐๐ บาท 

๒. รวมจํานวนเงินท้ังสองโครงการ ๖๓,๒๐๐ บาท 
๓. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ๖ เปาประสงค คือ 
๓.๑ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ     
๓.๒ พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย 
๓.๓ จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
๓.๔ สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
๓.๕ สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 
๓.๖ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางานไดสูงสุด 
สรุปโครงการประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  
๑. มีโครงการ จํานวน ๑ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการจัดซ้ือจัดจางวัสดุสํานักงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
      งบประมาณแผนดิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๒. รวมจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๔. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปล่ียนแปลง

เพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ีย่ังยืน มี ๘ เปาประสงค คือ 
๔.๑ มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔.๒ มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
๔.๓ มีระบบเครือขายความรวมมือ 
๔.๔ การประชาสัมพันธเชิงรุก 
๔.๕ พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหไดตามมาตรฐาน 
๔.๖ เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๔.๗ การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถ่ิน 
๔.๘ พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความ 

เชี่ยวชาญท่ีนํามาซ่ึงรายไดของศูนย 
สรุปประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  
๑. มีโครงการ จาํนวน ๓ โครงการ ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจางเหมาบริการทําความสะอาด 
       ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ขอสนับสนุนงบประมาณ ๓๑๒,๐๐๐ บาท 
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 ๑.๒ โครงการคาใชจายประจําศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
       ขอสนับสนนุงบประมาณ ๓,๙๙๙,๖๐๐ บาท 
๑.๓ โครงการคาตอบแทน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 

ขอสนับสนุนงบประมาณ ๑,๒๒๔,๐๐๐ บาท 
๒. รวมจํานวนเงินท้ังหาโครงการ ๕,๕๓๕,๖๐๐ บาท 
กระบวนการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ระยะเวลาปฏิบัติการ

งบประมาณ แหลงท่ีมาของงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม การนําโครงการ/กิจกรรมไปสู
การปฏิบัติและติดตามประเมินผล ศูนยฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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โครงรางองคการ (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยสวนดสุติ  

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

ลักษณะองคการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปดการเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือ

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

 
การวิเคราะหสวอรท (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. เปดหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนหลักสูตรมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและ

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

ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ 
๕. มีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเปนแหลงการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษาสามารถ

เรียนรูไดท้ังทางทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป  
๖. ศูนยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับนักศึกษาท้ังในสวนของวิชาการและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ดานความเปนการเรือน เชน บุคลิคภาพ การทําอาหาร การทําขนม มารยาท การจัดดอกไม และอ่ืนๆ 
โดยมีโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรรี่เปนหนวยสนับสนุน 

จุดออน (Weaknesses) 
๑. คาธรรมเนียมการศึกษาของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งเทากับมหาวิทยาลัย 
๒. ความพรอมของอาคารเรียนและอาคารประกอบซึ่งไมไดถูกออกแบบเพื่อความพรอมใน

การจัดการเรียนระดับอุดมศึกษา ไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ  
๓. งานวิจัยดานอัตลักษณมีนอย 
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๔. ไมมีหอพักใหกับนักศึกษาในตางจังหวัดท่ีสนใจเขามาศึกษาในศูนยการศึกษาท่ีพบวามีจํานวน 
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป  

 
๕. ขาดการประสานงานกับศิษยเกาทําใหไมไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเทาท่ีควร  

รวมท้ังหนวยงานในจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหนวยงานบอย จึงทําใหใหแผนงานท่ีทํารวมกับ
จังหวัดขาดความตอเนื่องไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

๖. การทํางานเปนทีมและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเนื่องจากศูนยมีการยุบรวมบุคลากร 
การเปด - ปดหลักสูตรจึงทําใหบุคลากรบางสวนตองใชเวลาในการพัฒนาตนเอง ไมสามารถแสดง
ศักยภาพไดเต็มความสามารถ  

๗. หลักสตูรท่ีเปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมีหลักสูตรเดียว และเปนสาขาท่ีมีผูสนใจ 
เฉพาะกลุมจึงไมมีความหลากหลายในองคความรูและการแลกเปลี่ยนองคความรูกับศาสตรสาขาอ่ืนๆ 

๘. เนื่องจากหนวยงานประกอบของศูนยฯ มีหลายสวนงาน การประสานงาน และการบริหารงานยัง
ขาดความเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 

โอกาส (Opportunities) 
๑. เปนหนวยงานท่ีมีขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการบริหาร การขอความรวมมือในการ 

ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธของศูนยฯ 
๒. หนวยงานภายนอกใหความไววางใจในความรวมมือดําเนินโครงการตางๆ ภายในจังหวัด

จึงสามารถแสดงศักยภาพและนํานเสนอผลงานท่ีเปนท่ียอรับและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยได 
๓. เปนทางผานของเสนทางหลักเสนทางหนึ่งในการขยายความรวมมือของประเทศประชาคม

อาเชียน รวมท้ังเปนจังหวัดท่ีไมไกลจากกรุงเทพ จึงเหมาะท่ีจะเปนแหลงอาหาร แหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศน และแหลงการจัดการศึกษา 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
๑. มีมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทําใหมี 

คูแขงทางดานการจัดการศึกษา 
๒. ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยมีจํานวนมากตอเนื่องเกือบตลอดภาค

การศึกษาทําใหบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนการสอนมีภาระงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งมี
หลายตัวชี้วัดท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาคุณภาพของศูนยการศึกษา และไมไดสงผลตอ
การพัฒนานักศึกษาอยางแทจริง ทําใหบุคลากรตองเสียเวลามากในการดําเนินการดังกลาวสงผลตอการ
พัฒนางานดานวิชาการของอาจารย 

๓. บุคลากรยังขาดความรูและเขาใจในการเตรียมความพรอมสูอาเซียนจึงยังไมสามารถผลิตองค
ความรู การพัฒนางาน และผลิตนักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ 

 
สภาพแวดลอมขององคการ 

(๑) หลักสูตรและบริการตางๆ 
๛ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

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

เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน 
 วิสัยทัศน :  

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

 พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบตอสังคมและทองถ่ินโดยระบบ
บริหารจัดการท่ีเปนเลิศ  

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

(๓) ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ :   

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : 
การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมของ 
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ 

เปาประสงค :   
 ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
 พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถ่ิน 
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 สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการเตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : 
การรักษาบุคลากรท่ีเปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

เปาประสงค :   
 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ     
 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนย 
 จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
 สงเสริมและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 
 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางานไดสูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยูรอดและเติบโตท่ียั่งยืน 

เปาประสงค :   
 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมีธรรมมาภิบาล 

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

(๔) คุณลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ผูปฏิบัติงานภายในศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก จํานวน ๒๒ คน ดังนี้   
๛ สายบริหาร จํานวน ๓ คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน ปริญญาโท จํานวน 

๒ คน  
๛ สายวิชาการ จํานวน ๗ คน วุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๗ คน  
๛ สายสนับสนุน จํานวน ๑๓ คน  มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน ปริญญาโท 

จํานวน ๕ คน ปริญญาตรี  จํานวน ๔ คน และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๓ คน  
๛ สายบริหาร มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย จํานวน ๑ คน ดานการศึกษา จํานวน ๒ คน  
๛ สายวิชาการ มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน ๕ คน ดานคอมพิวเตอร 

จํานวน ๒ คน  
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๛ สายสนับสนุนวิชาการ มีความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลายตามภาระหนาท่ี เชน ทะเบียนวัดผล 
วิจัย การเงิน ธุรการ กิจการนักศึกษา แนะแนว ประชาสัมพันธ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานขับรถ 

๛ ศูนยมีสวัสดิการในการดูแลอาจารยและเจาหนาที่ เชน ประกันสุขภาพกลุมสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจําป เปนตน 

(๕) ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีมีความพรอม ดังนี ้

๛ ดานการจัดการเรียนการสอน มีอาคารที่ใชจัดการเรียนการสอน ๑ อาคาร จํานวน 
๔ ชั้น มีหองสํานักงาน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองศูนยวิจัยและพัฒนาทองถิ่น หองสํานักงาน
หองพักอาจารย หองพยาบาล หองผูอํานวยการ หองฝกอบรมและการทองเท่ียว   

๛ ดานการใหบริการวิชาการ มีศูนยวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน ศูนยฝกอบรมและทองเท่ียว 
บริษัทโรงสีขาวสวนดุสิต 

๛ ดานเทคโนโลยี อุปกรณ มีระบบ LAN Network ระบบ Wireless Network ทุกพ้ืนท่ี
ภายในมหาวิทยาลัย 

๛ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีหองพยาบาล โฮมเบเกอรี และเครื่องใชสํานักงานอื่นๆ 
ท่ีมีความสะดวก   

(๖) กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และมีคานิยมรวมของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อขับเคลื่อนองคการไปดวยกัน 
ไดแก ความมีมาตรฐาน การบริหารจัดการท่ีดี  มีการตอยอดองคความรู  โดยใชวิจัยเปนฐาน และกาวทัน
เทคโนโลยี  
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ธรรมาภิบาล 
๛ มีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจและแผนกลยุทธ 
๛ ดําเนินงานตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายตางๆ  
๛ มีการกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากร 
๛ มีกระบวนการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ 
๛ มีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม เชื่อถือได โดยคณะกรรมการมีการสรางจิตสํานึกดาน 

  จริยธรรมท่ีเขมแข็ง มีการประเมินจริยธรรมของบุคลากรและเปดเผย 
๛ มีการประเมินผลการดําเนินงาน เชน การใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินผลการ 

ดําเนินงานขององคการ 
๛ ปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 
๛ ใหความสําคัญและสรางเครือขายกับชุมชนและทองถ่ิน ในขอบเขตและความเชี่ยวชาญ 
    ขององคการ 

(๒) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน   

ลูกคา ไดแก นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร ผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน 

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

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

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

(๓) ผูสงมอบ 
๛ ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก   

ผูปกครอง โดยทางศูนยมีโครงการประชุมผูปกครอง และจัดกิจกรรมรวมกับชมรม
ผูปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนย ฯ กับผูปกครอง 

โรงเรียน ซ่ึงเปนสถานศึกษาตนสังกัดของนักศึกษา โรงเรียนไดจัดโครงการบริการ
วิชาการดานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยเปนฐานใหกับโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนท่ีท่ีสง
นักศึกษาเขามา เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี และเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขัน 

๛ ดานการบริการวิชาการ 
ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือบริการวิชาการดานการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
 



15 
 

๛ ดานเทคโนโลยีการวิจัย 
   ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการดําเนินงานดานการวิจัย
และประเมินผล และการถายทอดองคความรูเก่ียวกับการวิจัยและการพัฒนาทองถ่ิน 
   โรงเรียนท่ีสงนักศึกษาเขามาศึกษาท่ีศูนย เพ่ือพัฒนาดานการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัย
เพ่ือทําผลงานทางวิชาการ 

๛ ดานการฝกอบรม 
   ศูนยฯ ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดานการวิจัย และดานอ่ืนๆ ใหกับมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษาตางๆ และผูสนใจท่ัวไป รวมท้ังใหบริการกับโรงเรียนท่ีสงนักศึกษาเขามาศึกษาท่ีศูนย 
เพ่ือเปนการบริการวิชาการท่ีชวยสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  

๛ ดานการบริหารการทองเท่ียว 
   ศูนยฯ ไดจัดตั้งศูนยฝกอบรมและบริหารการทองเท่ียว เพ่ือเปนศูนยกลางในการบริหาร
การทองเท่ียว รองรับการเติบโตของเมืองจังหวัดนครนายก เพ่ิมศักยภาพดานการทองเท่ียว โดยไดรวมกับ
องคภาครัฐ ไดแก การทองเท่ียวจังหวัด เอกชน และสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียว และชุมชน 
 

สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 
(๑) คูแขงท่ีสําคัญ และคูความรวมมือ  
  ๛ คูแขง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และวิทยาลัยชุมชนสระแกว ซ่ึงเปดสอน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเชนเดียวกัน 
  ๛ คูเทียบ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซ่ึงเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

ท้ังในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
  ๛ คูความรวมมือ ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงเปนพันธมิตรท้ังทางดานบุคลากร หลักสูตร 

และนวัตกรรม   
(๒) ปจจัยสําคัญท่ีกําหนดความสําเร็จ การบริหารจัดการเชิงรุก โดยการเขาถึงนักศึกษาซ่ึงเปน

ลูกคา ถึงทุกโรงเรียน และสรางพันธมิตรไวกับโรงเรียนตางๆ โดยการใหบริการวิชาการดานการวิจัย การจัด  
การเรียนการสอน และการฝกอบรมใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยปจจุบันมีการจัดทําบันทึกความรวมมือ 
กับองคกรตางๆ ในระดับทองถ่ิน เพ่ือเปนคูความรวมมือในการพัฒนาองคการ ของท้ังสองฝายจะสราง ความ
ไดเปรียบใหกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ ไดแก จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว ซ่ึงองคการท่ีทําบันทึกความรวมมือ ไดแก ทองถ่ินจังหวัด องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายก ใหบริการ
ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เชน การจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย การวิจัย และการฝกอบรม 
เปนตน ซ่ึงจะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายกเปนท่ีรูจักในวงกวางมากยิ่งข้ึน  

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

เชิงกลยุทธ 
การแสวงหาความรวมมือระหวางศูนยฯ กับหนวยงาน ไดแก โรงเรียน ซ่ึงเปนผูสงมอบนักศึกษา

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

 
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใชระบบ PDCA ในการปรับปรุง ทบทวน ระบบการทํางาน
สมํ่าเสมออยางตอเนื่อง และการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการสูความเปนเลิศ 
(EdPEx) มาใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามภารกิจหลักของศูนยฯ มีการประเมินผูปฏิบัติงานท้ัง
ในแนวดิ่งและแนวราบอยางตอเนื่อง  
 

กระบวนการและวิธีการทํางาน   
ศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง นครนายก เนนการมีสวนรวมของบุคลากร การทํางานแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์และมีมาตรฐาน  สรางเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
 

ความทาทายขององคการ  
ศูนยการศึกษานอกที่ ตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษาที่เปนผูนําในการผลิตบัณฑิต

ดานการศึกษาปฐมวัยในระดับอาเซียนภายใน ๘ ป 
 

ทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานในอนาคต 
๑. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายก 

ใหไดมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับเดียวหรือใกลเคียงกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ละอออุทิศโมเดล) 
๒. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา การศึกษาวิจัยใหไดรับการยอมรับในระดับ 

ประเทศภายใน ๔ ป โดยใชรูปแบบการพัฒนาศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การศึกษาปฐมวัย และประถมศึกษา 

๓. เปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เชน สาขาทางการวิจัย 
และสาขาการศึกษาปฐมวัย 

๔. เปนศูนยขอมูล ทดลอง ผลิตสื่อและนวัตกรรม ศึกษาวิจัย ฝกอบรมและศูนยการเรียนรู
ดานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

 
ปรัชญา : 

เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน 
 

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

 

วิสัยทัศน :  
เปนศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังท่ีมีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตามความ

เชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความเขมแข็งของทองถิ่น 
และไดรับการยอมรับระดับชาติ 

 

พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี รับผิดชอบตอสังคมและทองถ่ินโดยระบบ
บริหารจัดการท่ีเปนเลิศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของความเปนเลิศ 
เปาประสงคท่ี ๑  หลักสูตรตรงความตองการและการจดัการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
กลยุทธ:    ๑. จัดประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับองคกรภายนอก 
    ๒. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาท่ีจะเขาเรียนตามหลักสูตรท่ีศูนยฯ กําหนด 
    ๓. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
    ๔. พัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ 

 เปาประสงค ๒  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ:    ๑. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูครูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
    ๒. สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูครูมืออาชีพ 
    ๓. ปลูกจิตสํานึกสรางความผูกพันกับศูนยฯ นครนายก 
เปาประสงค ๓  ผลการวิจัยและวิชาการเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
กลยุทธ:    ๑. สงนักศึกษาเขากิจกรรมงานวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ 

๒. สรางเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ 
       ในการทํางานหรือไดรับรางวัลท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

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

๒. พัฒนาศักยภาพศิษยเกา 
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาศูนยฯ นครนายก 

 

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

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจดัการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือความอยูรอด 
    และเติบโตท่ีย่ังยืน 
เปาประสงคท่ี ๑  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ:    ๑. มีการวางแผนการบริหารงานของศูนยฯ นครนายกแบบมีสวนรวม 
    ๒. มีการวางแผนเชิงกลยุทธ, แผนกลยุทธของหลักสูตรการศึกษา 
       ปฐมวัยของศูนยฯ, แผนปฏิบัติราชการประจําป, แผนบริหารงาน 
                                   บุคลากร, แผนบรหิารความเสี่ยง, แผนงานการเงิน, แผนบรหิารงาน 
                                   พัสดุ-ครุภณัฑ, แผนกิจการนักศึกษา, แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม, 
        แผนงานการบริการวิชาการ, แผนแมบทพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
                                      แผนวิชาการและงานทะเบียน, และแผนงานการประชาสัมพันธ 
    ๓. จัดใหมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนและจัดประชุมแลกเปลี่ยน 
        เรยีนรูระหวางบุคลากรท้ังศูนย (KM) 
เปาประสงคท่ี ๒   มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัว 
    มีธรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
กลยุทธ:    ๑. จัดทําระบบการประกันคุณภาพ สมศ., สกอ.และ EdPEx ของทุกป 
เปาประสงคท่ี ๓  มีระบบเครือขายความรวมมือ 
กลยุทธ:    ๑. สรางความรวมมือหรือโครงการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน /ภายนอก 
เปาประสงคท่ี ๔  การประชาสัมพันธเชิงรุก 
กลยุทธ:    ๑. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธโดยใช website, การจัดรายการวิทยุ,  
                                   บทความประชาสัมพันธ, การจัดทําวารสารทางวชิาการเทคโนโลยีและ 
                                   นวัตกรรมใหแกบุคคลท่ัวไปเขาถึงขอมูลขาวสาร
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