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โครงรางองคการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน สังกัดกองอาชีวศึกษา 
กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) เปนโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศไทย 
เปดดําเนินการเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2477 ท่ีวังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ที่ตั้งปจจุบันของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) มีจุดมุงหมายเพื่อฝกอบรม
การบานการเรือนสําหรับสตรี ตอมาในป พ.ศ. 2480 ยายเขามาอยูทีวังจันทรเกษม (กระทรวงศึกษาธิการ
ปจจุบัน) เปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนการเรือนวังจันทรเกษม ป พ.ศ. 2484 ยายมาบริเวณสวนสุนันทา
ซึ่งเปนท่ีตั้งมหาวิทยาลัยในปจจุบัน และ เปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนการเรือนพระนคร สังกัดกองการ
ฝกหัดครู กรมสามัญศึกษา และป พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรือน
พระนคร เปนวิยาลัยครูสวนดุสิต สังกัดกองการฝกหัดครู กรมการฝกหัดครู 

ป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานชื่อ สถาบันราชภัฏแกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และป พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สงผลใหวิทยาลัยครูสวนดุสิตเปลี่ยนชื่อเปน สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และตอมีในป พ.ศ. 2547  
สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก สถาบันเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ชื่อวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง หรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา (ค2) 
ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนามาเปนแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556 โดยสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เม่ือวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2551 เปนแผนท่ีสอดคลองกับแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแนวนโยบายมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ไดกําหนดอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยไว 4 ดาน ไดแก การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบริการ  
และพยาบาลศาสตร โดยใหความหมายของอัตลักษณท้ัง 4 ดาน คลอบคลุมถึงจุดเนนและจุดเดน
สําคัญท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ บุคลิกภาพท่ีดีของนักศึกษา 

 
P.1 ลักษณะองคการ 

P.1 ก. สภาพแวดลอมองคการ 
P.1 ก.(1) หลักสูตรและบริการ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปดการเรียนการสอนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 

2541 ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลที่ตองการใหผูที่อยูในภูมิภาคมีโอกาส
ไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึนรวมท้ังเปดโอกาสใหหนวยงานในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมี
พันธกิจหลักในการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถ่ินเพ่ือใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 
สงเสริมดานการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งไดจัดตั้งบริษัทโรงสีขาวสวนดุสิตขึ้นเพื่อเปนแหลง
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ฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาดานบริหารธุรกิจ เปนแหลงศึกษาวิจัยและการเรียนรูดานขาว
ของชุมชนและทองถิ่น จัดตั้งโครงการโฮมเบเกอรี่ ใชเปนแหลงฝกประสบการณ อบรม สงเสริม
การเรียนรูดานอาหาร ขนมอบ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศเพื่อเปด
โอกาสใหเด็กเล็กในพ้ืนท่ีไดมีโอกาสพัฒนาดานการศึกษาในระดับกอนวัยเรียนและใชเปนแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพดานการศึกษาปฐมวัยสําหรับนักศึกษา หนวยงาน องคกรท่ีจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย  

ศูนยฯ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่น และคนในจังหวัดใกลเคียง 
นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมดานงานวิจัย และสัมมนาใหกับสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน   
 

P.1 ก.(2) วิสัยทัศน และพันธกิจ จุดประสงค วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ   
วิสัยทัศน : 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษาเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณในการ

จัดการการเรียนการสอน สงเสริมดานการวิจัย และการบริการวิชาการ ภายใตการบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

พันธกิจ : 
1. ผลิตบัณฑิตดานการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพทั้งทางดานวิชาการ คุณธรรม

จริยธรรม มีบุคลิกท่ีดีเหมาะกับวิชาชีพ มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและการใช
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

2. สรางศักยภาพดานการวิจัย พัฒนาและเผยแพรองคความรู และนวัตกรรม เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและความเขมแข็งของทองถ่ิน 

3. บริการวิชาการเพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูและพัฒนาทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 
4. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. มุงเนนคุณภาพของงานและดําเนินการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
คานิยม : 
Standard   มีมาตรฐานวิชาชีพ 
Managements  การบริหารจัดการท่ีดี 
Advance  ตอยอดองคความรู 
Research  ใชวิจัยเปนฐาน 
Technology  กาวทันเทคโนโลยี 
สมรรถะนะหลักของสถาบัน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใชสมรรถะหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ   
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P.1 ก. (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ผูปฏิบัติงานภายในศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก จํานวน 21 คน ดังนี้ 
1. สายวิชาการ จํานวน 10 คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 3 คน ปริญญาโท 

จํานวน 7 คน (มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน 6 คน ดานการวิจัย จํานวน 2 คน 
ดานคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน) 

2. สายสนับสนุน จํานวน 11 คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน 4 คน ปริญญาตรี  
จํานวน 5 คน และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน  

3. สายสนับสนุน มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายตามภาระหนาที่ เชน ทะเบียน
วัดผลวิจัย การเงิน ธุรการ กิจการนักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา แนะแนว ประชาสัมพันธ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานขับรถ 

ศูนยมีสวัสดิการในการดูแลอาจารยและเจาหนาท่ี เชน ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ
ประจําป เปนตน 

 

ตารางท่ี P.1 บุคลากรศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

 

จํานวนบุคลากร 

 

รวม 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ต่ํากวา 

ป.ตร ี

ป.

ตร ี

ป.

โท 

ป.

เอก 

อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

1. สายวิชาการ 

- พนักงานมหาวิทยาลัย 

- อาจารยประจําสัญญาจาง 

10 

2 

8 

- - 7 3 10 - - - 

2. สายสนับสนุน 

- พนักงานมหาวิทยาลัย 

- เจาหนาท่ีประจําสัญญาจาง 

11 

1 

9 

2 5 4 - - - - - 

รวม 21 2 5 11 3 11 - - - 

                                                                   ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 
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P.1 ก. (4) สินทรัพย  
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนตั้งแตป พ.ศ. 2541 

จนถึงปจจุบัน ศูนยฯ มีหองเรียนดังนี้หองเรียน/หองปฏิบัติการ/หองสมุด/จํานวนคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษา หองเรียน หอง 112 (หอง Conference หอง 117 หอง 118 หอง 341 หอง 342 หอง 342 
รวม 5 หองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 หอง (จํานวนคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 60 เครื่อง) 
หองวิทยบริการ 1 หอง หองสื่อการสอนสาขาการศึกษาปฐมวัย 1 หอง หองพยาบาล 1 หอง หองวิจัย 
1 หอง อาคารโฮมเบเกอรรี่ 1 หลัง หองผูอํานวยการ 1 หอง หองสํานักงานเลขานุการศูนยการศึกษา 
1 หอง และหองพักอาจารยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 1 หอง ในแตละหองเรียนจะมีชุดคอมพิวเตอร 
ชุดเครื่องเสียง  โปรเจคเตอรในการเรียนการสอน มีบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรระบบ Network 
และระบบเครือขายไรสาย (Wireless Access Point) ไวบริการนักศึกษา ระบบบริหารการศึกษา มีการแจก
คอมพิวเตอรแบบพกพาแกนักศึกษา สําหรับงานดาน ICT มีจัดเตียมไวสําหรับ นักศึกษาและบุคลากรดังนี้ 

ICT สําหรับนักศึกษา 
บริการ Account Internet ของมหาวิทยาลัยฯ SDUNET@Home การใชงาน

ระบบ e-mail สําหรับนักศึกษา การดาวนโหลดชุดติดตั้งอินเทอรเน็ต ผาน Modem คูมือ Kiosk 
บริการเปลี่ยนรหัสผานดวยตนเองจากระบบการจัดการผูใชจากสวนกลาง : IDM เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพา (Notebook) ระบบบริหารการศึกษาสถานีโทรทัศนผานระบบอินเทอรเน็ต Suan Dusit Internet 
Broadcasting (SDIB) งานบริการวิชาการ การสืบคนหนังสือและวารสารบริการยืม - คืนงานบริการสื่อ
มัลติมีเดียงานบริการฐานขอมูลออนไลน (Online Database) การติดตั้งบริการอีเมลลนักศึกษาบน มือ
ถือ/tablet  

ICT สําหรับบุคลากร 
บริการ Account Internet ของมหาวิทยาลัยฯ SDUNET@Home การใชงานระบบ 

e-mail บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การใชงานอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยน
รหัสผานดวยตนเอง จากระบบการจัดการผูใชจากสวนกลาง : IDM เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 
(Notebook) ระบบบริหารการศึกษาบริการ Web Hosting ของหนวยงาน/สวนบุคคล สถานีโทรทัศนผาน
ระบบอินเทอรเน็ต Suan Dusit Internet Broadcasting (SDIB) งานบริการวิชาการ การสืบคนหนังสือ
และวารสารบริการยืม - คืน งานบริการสื่อมัลติมีเดียงานบริการฐานขอมูลออนไลน (Online 
Database) ระเบียบการใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คูมือการ
ติดตั้งบริการอีเมลลอาจารย/เจาหนาท่ีบนมือถือ/tablet  

  
P.1 ก.(5) กฎระเบียบขอบังคับ   
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

ท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา 
เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู หลักสูตร

http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s1.pdf
http://network.dusit.ac.th/main/?page_id=253
http://network.dusit.ac.th/main/wp-content/uploads/2013/05/Man-MailOffice365.pdf
http://network.dusit.ac.th/main/wp-content/uploads/2013/05/Man-MailOffice365.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s5.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s6.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s7.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s8.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s8.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s9.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s9.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s11.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s13.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s14.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s14.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s16.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/s16.pdf
http://www.arit.dusit.ac.th/database.php
http://network.dusit.ac.th/main/?page_id=6
http://network.dusit.ac.th/main/?page_id=6
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p1.pdf
http://network.dusit.ac.th/main/?page_id=253
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p4.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p4.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p5.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p6.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p6.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p7.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p7.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p8.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p8.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p11.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p11.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p12.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p13.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p13.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p14.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p15.pdf
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p15.pdf
http://www.arit.dusit.ac.th/database.php
http://www.dusit.ac.th/sdu2011/application/misc/ict/p17.pdf
http://network.dusit.ac.th/main/?page_id=4
http://network.dusit.ac.th/main/?page_id=4
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การศึกษาปฐมวัยมีการใชระเบียบขอบังคับในการดําเนินงาน คือ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดําเนินงานเปนไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ขอบังคับครุสภา วาดวยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ขอบังคับ
ครุสภา วาดวยมาตฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ประการคณะกรรมการครุสภา 
เรื่องหลักเกณฑคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดานหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัยมีการบังคับใชเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2553  
 

P.1 ข. ความสัมพันธระดับองคการ 
P.1 ข.(1) โครงสรางองคการ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี P.1 โครงสรางศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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ธรรมาภิบาล 
- มีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจและแผนกลยุทธ 
- ดําเนินงานตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายตางๆ  
- มีการกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากร 
- มีกระบวนการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ 
- มีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม เชื่อถือได โดยคณะกรรมการมีการสรางจิตสํานึก

ดานจริยธรรมท่ีเขมแข็ง มีการประเมินจริยธรรมของบุคลากรและเปดเผย 
- มีการประเมินผลการดําเนินงาน เชน การใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินผล

การดําเนินงานขององคการ 
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และเทคโนโลยี 
- ใหความสําคัญและสรางเครือขายกับชุมชนและทองถิ่นในขอบเขตและความ

เชี่ยวชาญขององคการ 
 

P.1 ข.(2) ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีภารกิจหลัก 4 ดาน คือ 
- ดานการจัดการเรียนการสอน   

ผูเรียน ไดแก นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร ผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน 

- ดานการบริการวิชาการ 
ผูเรียน ไดแก นักศึกษา อาจารย และประชาชนท่ัวไป 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร โรงเรียน หนวยงานตางๆ และชุมชน 

- ดานเทคโนโลยีการวิจัย 
ผูเรียน ไดแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงาน

ภาครัฐเอกชน และชุมชน 
- ดานการฝกอบรมและบริหารการทองเท่ียว 

ผูเรียน ไดแก บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย บุคลากร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

 

P.1 ข.(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ 
- ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก ผูปกครอง ศูนยฯ มีโครงการประชุมผูปกครอง 

และจัดกิจกรรมรวมกับชมรมผูปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนยฯ 
กับผูปกครอง 

- โรงเรียน ซ่ึงเปนสถานศึกษาตนสังกัดของนักศึกษา ศูนยฯ ไดจัดโครงการบริการ
วิชาการดานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยเปนฐานใหกับโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนท่ีท่ีสง
นักศึกษาเขามา เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี และเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขัน 
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- ดานการบริการวิชาการ ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือบริการวิชาการดานการจัดการศึกษาปฐมวัย 

- ดานเทคโนโลยีการวิจัย ศูนยฯ ไดทํา MOU ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อการดําเนินงานดานการวิจัยและประเมินผล และการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการวิจัย
และการพัฒนาทองถ่ิน โรงเรียนท่ีสงนักศึกษาเขามาศึกษาท่ีศูนย เพ่ือพัฒนาดานการวิจัยในชั้นเรียน 
และการวิจัยเพ่ือทําผลงานทางวิชาการ 

- ดานการฝกอบรม ศูนยฯ ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดานการวิจัย และดานอ่ืนๆ 
ใหกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาตางๆ และผูสนใจท่ัวไป รวมท้ังใหบริการกับโรงเรียนท่ีสงนักศึกษา
เขามาศึกษาท่ีศูนยฯ เพ่ือเปนการบริการวิชาการท่ีชวยสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  

- ดานการบริหารการทองเท่ียว ศูนยฯ ไดจัดตั้งศูนยฝกอบรมและบริหารการทองเท่ียว 
เพ่ือเปนศูนยกลางในการบริหารการทองเท่ียว รองรับการเติบโตของเมือง จังหวัดนครนายก เพ่ิมศักยภาพ
ดานการทองเท่ียว โดยไดรวมกับองคภาครัฐ ไดแก การทองเท่ียวจังหวัด เอกชน และสถานประกอบการ
ท่ีประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว และชุมชน 
 

P.2 สภาวการณขององคการ 
P.2 ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

P.2 ก.(1) ลําดับในการแขงขันคู  
เม่ือทําการวิเคราะหลําดับในการแขงขันนั้นยังถือวา ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ยังเปนหนวยงานท่ียังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ทําใหคุณภาพของบัณฑิตยังไมเปนท่ียอมรับตอชุมชน 
และศูนยฯ ยังมีผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีสรางความรูใหมๆ ใหกับนักศึกษาและสนองตอบตอชุมชน
มีการทํางานบริการวิชาการชุมชน และศูนยไดดําเนินการพัฒนาหลักสตูรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd) สําหรับคูแขงคูแขง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
และวิทยาลัยชุมชนสระแกวซึ่งเปดสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเชนเดียวกัน คูเทียบของศูนยฯ 
ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซ่ึงเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ท้ังในระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา คูความรวมมือ ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงเปนพันธมิตรท้ังทางดานบุคลากร หลักสูตร 
และนวัตกรรม   

 

P.2 ก.(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน 
การบริหารจัดการเชิงรุก โดยการเขาถึงนักศึกษาซึ่งเปนลูกคาทุกโรงเรียน และ

สรางพันธมิตรไวกับโรงเรียนตางๆ โดยการใหบริการวิชาการดานการวิจัย การจัดการเรียนการสอน 
และการฝกอบรมใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยปจจุบันมีการจัดทําบันทึกความรวมมือกับ
องคกรตางๆ ในระดับทองถ่ิน เพ่ือเปนคูความรวมมือในการพัฒนาองคการของท้ังสองฝายจะสราง
ความไดเปรียบใหกับศูนยฯ ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ ไดแก จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว ซ่ึงองคการท่ีทําบันทึกความรวมมือ ไดแก ทองถิ่นจังหวัด 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการ โดยศูนยฯ ใหบริการตามความเชี่ยวชาญ 
เชน การจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย การวิจัย และการฝกอบรม เปนตน ซ่ึงทําใหศูนยฯ เปนท่ีรูจัก
ในวงกวางมากยิ่งข้ึน  
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P.2 ก.(3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใชขอมูลในการเปรียบเทียบ ไดแก หลักสูตร 

บุคลากร ผลงานวิจัย นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี 
 

P.2 ข. บริบทเชิงกลยุทธ 
ความทาทายเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ ไดแก   
- จัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยใหไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 
- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยสูมาตรฐานสากล 
- บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาองคกร หนวยงาน และทองถ่ิน 
- บริหารจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์โดยใชรูปแบบการสรางเครือขายเพ่ือสรางความ

ไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
การแสวงหาความรวมมือระหวางศูนยฯ กับหนวยงาน ไดแก โรงเรียน ซ่ึงเปนผูสงมอบ

นักศึกษาเขามาศึกษาตอ โดยศูนยฯ ใหบริการวิชาการ และความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนผูรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปเปนบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงศูนยฯ ไดทํา MOU ไวเพ่ือเปนคูความรวมมือ
ท่ีสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ  

 
P.2 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใชระบบ PDCA ในการปรับปรุง ทบทวน ระบบ
การทํางานสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง และการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการสูความเปนเลิศ (EdPEx) มาใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามภารกิจหลักของศูนยฯ 
มีการประเมินผูปฏิบัติงานท้ังในแนวดิ่งและแนวราบอยางตอเนื่อง  

กระบวนการและวิธีการทํางาน  เนนการมีสวนรวมของบุคลากร การทํางานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์และมีมาตรฐาน สรางเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

ความทาทายขององคการ ศูนยฯ เปนศูนยการศึกษาท่ีเปนผูนําในการผลิตบัณฑิต
ดานการศึกษาปฐมวัยในระดับอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


