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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษาแหงแรกท่ีผานการประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษาในสาขาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและเปนสาขาที่ไดสั่งสมความเชี่ยวชาญ
มากวา 70 ป จากแนวคิดในการพัฒนาบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญ มีความคิดเชิงสังเคราะห ความคิด
สรางสรรคในการตอยอดองคความรูที่มีอยู รวมกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการวิจัย 
การผานการประกันคุณภาพเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในเชิงวิชาการ คณาจารยท่ีมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การมีศูนยเทคโนโลยีทางการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น
เปนจุดเนนย้ําถึงเปาหมายท่ีตองการพัฒนาองคความรูดานการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเทคนิคการหา
องคความรูใหมีความกาวหนา ทันสมั ยและสามารถนําผลการวิจัยไปใชไดจริง ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ รวมทั้ง การพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและการศึกษาปฐมวัยเปนอีกเปาหมายของศูนยการศึกษา 

นอกจากการจัดการศึกษาซ่ึงเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการก็เปนสวนหนึ่ง
ท่ีมหาวิทยาลัยใหความสําคัญจึงไดจัดตั้งโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรรี ใหบริการอาหาร ขนมอบ
และจัดฝกอบรม การเดินหนาผลิตบัณฑิตใหเขาถึงองคความรูและความเชี่ยวชาญเพ่ือตองการเปน
ศูนยการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากลโดยสรุปสาระสําคัญในการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้ 

 

หมวด 1 : การนําองคการ  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เนนการนําองคการโดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม

ในการดําเนินงาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
และแผนปฏิบัติราชการประจําป นอกจากใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากรแลวยังให
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยนําความตองการของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียมาเปนขอมูลประกอบการกําหนดวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจของศูนยฯ ดวย 
ตลอดจนมีการประชุมบุคลากรประจําเดือน และจัดประชุมสัมมนาประจําป เพ่ือสรางความเขาใจ
ในนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของศูนยฯ สงผลใหบุคลากรดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
การทํางานมุงผลสัมฤทธิ์และมีมาตรฐาน สรางเครือขายกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และตอไปในอนาคตตองเปนศูนยฯ ท่ีมีความโดดเดนดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย การสรางองคความรูจากการวิจัย เปนสถาบันที่สงเสริมการเรียนรูและใหบริการ
วิชาการแกทองถ่ิน และระดับประเทศ 

นอกจากนี้ผูอํานวยการศูนยฯ ยังไดมีการสรางความยั่งยืนดวยการขับเคลื่อนองคกรไปตาม
แผนยุทธศาสตรที่วางไวอยางตอเนื่อง และมีการจัดโครงการ/กิจกรรม และแผนงานที่ตอบสนอง
ตอความยั่งยืนตามแผนกลยุทธของศูนยฯ 
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สรุปสาระสําคัญหมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก รวมกันวางแผนการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ รวมท้ัง

กระบวนการในการพัฒนากลยุทธ โดยมีการศึกษาภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงปจจุบัน
ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตลอดจนมีการวิเคราะหมาตรฐาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ โดยมีการวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนของศูนยฯ  

นอกจากนี้ ศูนยฯ  มีการนําแผนกลยุทธมาแปลงสูการปฏิบัติ  โดยจัดทําแผนการดําเนินงาน/
แผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีวางไว โดยครอบคลุม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ 
และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบเพื่อดูแลการดําเนินงาน
ตามภารกิจในแตละดานใหมีประสิทธิภาพ มีการประชุมผูรับผิดชอบเพื่อรวมกันวิเคราะห
และติดตามผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยใชระบบตัวชี้วัด
และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ 

 

สรุปสาระสําคัญหมวด 3 : การมุงเนนลูกคา 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใหความสําคัญกับลูกคา ไดแก ผูเรียน ผูรับบริการ และผูมี

สวนไดสวนเสีย มีการปรับปรุงการใหบริการ และปรับปรุงหลักสูตรท่ีศูนยฯ เปดสอน คือ หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรู
ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

นอกจากนี ้ ศูนยฯ ยังมีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรประจําศูนยฯ ซ่ึงจะดําเนินการวิจัยติดตามและประเมินผลหลักสูตร เพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีมาตรฐาน ทันตอทิศทางและความตองการของผูเรียนเปนระยะๆ 
อยางตอเนื่อง ดําเนินการตามข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ สกอ. 
และมีแผนพัฒนาคณาจารยดานวิชาการและการวิจัย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอก และเขาอบรม สัมมนาตางๆ สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนไดสงเสริมใหเขารับการอบรมสัมมนาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน สามารถตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปสาระสําคัญหมวด 4 : การวัดผล การวิเคราะห และการจัดการความรู 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีระบบการวัดผลการดําเนินงานที่ทันตอความตองการ 

จากกระบวนการคัดเลือกสารสนเทศ นําไปสูการพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลหรือการวิจัยเพ่ือนํา
ขอมูลท่ีไดมาใชเปรียบเทียบเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติกอใหเกิดการบูรณาการ และมีการรายงานติดตาม
และประเมินผลโครงการ โดยมีการเชื่อมโยงระบบการตรวจสอบดานการใชเงินและเบิกจายเงิน
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณในแตละป โดยผูอํานวยการศูนยฯ เปนผูกํากับ
ผลการดําเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบตัวชี้วัดเปนประจํา วิธีการกําหนดตัวชี้วัดหลัก
ไดมาจากการบูรณาการตัวชี้วัดท่ีสําคัญของ สมศ. สกอ. และขอตกลงตางๆ มาบูรณาการเขากับขอมูล



รายงานผลการดาํเนินงาน ประจําปการศกึษา 2556 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลศิ (EdPEx)   (3) 
 

สารสนเทศท่ีได เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ วัตถุประสงค และความทาทายเชิงกลยุทธ โดยกําหนด
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด มีการกํากับติดตามผลตามระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจะรายงาน
ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําศูนยฯ ซ่ึงมีการประชุมประจําทุกเดือนอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือใหทันตอความตองการและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

 

สรุปสาระสําคัญหมวด 5 : การมุงเนนบุคลากร 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยการสงเสริมสนับสนุน

ใหบุคลากรทุกคนศึกษาตอหรือเขารับการอบรมสัมมนาท้ังภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนาองคความรู 
ทักษะ และความสามารถ เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น มีความ 
กาวหนาในหนาท่ี สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคผลงาน มีจริยธรรม และมีความนอบนอม 
สูความเปนเลิศในทุกๆ ดาน เนนการทํางานรวมกันเปนทีม (Team Work)  มีคานิยมรวม คือ 
SMART มีการกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยผูอํานวยการศูนยฯ ซึ่งมี
แนวทาง ในการบริหารงานท่ีดีโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เนนการมีสวนรวมของบุคลากร มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดความรูและประสบการณรวมกันผานท่ีประชุมศูนยฯ และนําการจัดการ
ความรูและการจัดการ บริหารความเสี่ยงมาใชพัฒนาระบบงานเพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกคนมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังใหความสําคัญกับการใหความรูแกบุคลากรดานการประกันคุณภาพ
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีความรู
ความเขาใจเพ่ือเตรียมพรอมในการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 

 

สรุปสาระสําคัญหมวด 6 : การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใหความสาํคัญตอคุณภาพการดําเนินงาน โดยมุงเนน 

ระบบปฏิบัติการเพื่อใหการบริการสามารถตอบสนองความตองการของผู เรียนผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหศูนยฯ ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน ในสวนของการพัฒนาหลักสูตร
ที่ศูนยฯ เปดสอนก็ไดใชมาตรฐานในการพัฒนาและบริการทางการศึกษาเปนหลักในการพัฒนา 
โดยคํานึงถึงความตองการของผูเรียน และผูสวนไดสวนเสีย มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
กระบวนการ และพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่องเปนประจํา เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวาสามารถ
ตอบสนองความตองการดานการเรียนการสอนของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย แนวคิดการออกแบบ 
ศูนยฯ มีการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการทํางานเพื่อตอบขอกําหนดทุกขอและปฏิบัติตาม
เกณฑของ สกอ.       

นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังใหการสนับสนุนอาจารยทุกคนใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการ
เปดโอกาสใหเขารวมอบรมสัมมนา และนําสิ่งท่ีไดรับมาเผยแพรแกเพ่ือนรวมงานและนักศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงในชั้นเรียน รวมท้ังเผยแพรในลักษณะการบริการวิชาการแกสถาบันอ่ืน 
ในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธตอสายงานวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง และในการ
บริหารจัดการหลักสูตร ยังมีเจาหนาท่ีสายสนับสนุนท่ีคอยชวยเหลือใหระบบงานตางๆ ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอยและบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 

 



รายงานผลการดาํเนินงาน ประจําปการศกึษา 2556 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลศิ (EdPEx)   (4) 
 

สรุปสาระสําคัญหมวด 7 : ผลลัพธ 
ศูนยการศึกษาสถานท่ีตั้ง นครนายก ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใตมาตรฐานตัวบงชี้

คุณภาพของ สกอ. และ สมศ. ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 34 ตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวบงชี้มาตรฐานของ สกอ. จํานวน 21 ตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลการประเมินดีมาก 
2. ตัวบงชี้มาตรฐานของ สมศ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.58 ผลการประเมินดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. จาํนวน 34 ตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.68 

ผลประเมินดีมาก  
 

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใชระบบ PDCA ในการปรับปรุง ทบทวน ระบบการทํางาน

สมํ่าเสมออยางตอเนื่อง และการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการสูความเปน
เลิศ (EdPEx) มาใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามภารกิจหลักของศูนยฯ มีการประเมิน
ผูปฏิบัติงานท้ังในแนวดิ่งและแนวราบอยางตอเนื่อง  
 

กระบวนการและวิธีการทํางาน   
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เนนการมีสวนรวมของบุคลากร การทํางานแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์และมีมาตรฐาน สรางเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
 

ความทาทายขององคการ  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษาท่ีเปนผูนําในการผลิตบัณฑิต

ดานการศึกษาปฐมวัยในระดับอาเซียนภายใน 8 ป 
 

ทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานในอนาคต 
1.  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายก

ใหไดมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับเดียวหรือใกลเคียงกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ละอออุทิศโมเดล) 
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา การศึกษาวิจัยใหไดรับการยอมรับในระดับ 

ประเทศภายใน 4 ป โดยใชรูปแบบการพัฒนาศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การศึกษาปฐมวัย และประถมศึกษา 

3. เปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เชน สาขาทางการวิจัย 
และสาขาการศึกษาปฐมวัย 

4. เปนศูนยขอมูล ทดลอง ผลิตสื่อและนวัตกรรม ศึกษาวิจัย ฝกอบรมและศูนยการเรียนรู
ดานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 
 


