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ค าน า 
 

  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา             
ปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้รายงานครั้งนี้ ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 
2563 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564) และตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งใช้
เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการประเมินตนเองอิงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 
2563 - 2566 (Education Criteria for Performance Excellence ; EdPEx) เป็นแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน  
 

                                                                                        
                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล) 
                            ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
                                      30 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

สารบัญ 
                    
                   หน้า 
ค าน า            2
สารบัญ            3 
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (OP)        5
  P.1 ลักษณะองค์กร        5 
       ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร       5 
          (1) หลักสูตรและบริการที่ส าคัญตามพันธกิจ     6 
          (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรม     8 
          (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร      9 
          (4) สินทรัพย์        10 
          (5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ     10 

       ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร       11
                   (1) โครงสร้างองค์กร       12
          (2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    13 
          (3) ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ   16 
  P.2 สถานการณ์ขององค์กร       18
       ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน      18 
          (1) ล าดับในการแข่งขัน       18 
          (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน    19 
          (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ      20 
       ข. บริบทเชิงกลยุทธ์        21 
       ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ      22 
 
ส่วนที่ 2 การประเมินตนเอง        23 
  หมวด 1 การน าองค์กร        23 
   1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง      23 
   1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม         31 
  หมวด 2 กลยุทธ์         36 
   2.1 การจัดท ากลยุทธ์       36 
   2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ      40 
 



4 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
                   หน้า 
  หมวด 3 ลูกค้า         47 
   3.1 ความคาดหวังของลูกค้า      47 
   3.2 ความผูกพันของลูกค้า       51 
  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้    55 
   4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร  55 
   4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้    56 
  หมวด 5 บุคลากร        59 
   5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร      59 
  หมวด 6 การปฏิบัติการ        66 
   6.1 กระบวนการท างาน       66 
   6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ      69 

หมวด 7 ผลลัพธ์        74 
 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น  74 
      และด้านกระบวนการ 
 7.2 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น      85 
 7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร       87 
 7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร   88 
 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์   92 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 



5 
 

ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) 
 
P.1 ลักษณะองค์กร (Organizational Environment) 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 
        ส านั กการศึกษาต่ อ เนื่ องจั ดตั้ งขึ้ นตามพระราชกฤษฎี กาการจัดตั้ งส านั กการศึ กษาต่อ เนื่ อ ง  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2531 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
พิเศษ หน้า 10 เล่ม 105 ตอนที่ 239 วันที่ 30 ธันวาคม 2531 โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการ
ขยายงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การให้การศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในระยะสั้นแก่ประชาชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและของเอกชน การผลิตสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งอุทยานการศึกษา เพ่ือให้เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนทุกเพศทุกวัย 
และเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีใน
เทศกาลต่าง ๆ  ประกอบกับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในขณะนั้นไม่เ อ้ืออ านวยให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งส านักการศึกษาต่อเนื่องขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 
2532  ดังนี้ 

(1) ส านักงานเลขานุการ  
(2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
(3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  
(4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  
(5) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  
(6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา  

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรตามแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติการปรับแก้ไขโครงสร้างการบริหารของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง จาก 6 ฝ่าย เหลือ 5 ฝ่าย ดังนี้ 

(1) ส านักงานเลขานุการ  
(2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
(3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  
(4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  
(5) ฝ่ายอุทยานการศึกษา 

 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) แล้ว สามารถแบ่ง
สภาพแวดล้อมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ออกเป็น 5 ส่วน คือ (1) หลักสูตรและบริการที่ส าคัญตามพันธกิจ   
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรม (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (4) ทรัพย์สิน และ (5) สภาวะ
แวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 (1) หลักสูตรและบริการที่ส าคัญตามพันธกิจ (Educational Program and Service and Service 
Offerings)  

พันธกิจ หลักสูตร/บริการ* กลไกการส่งมอบแก่ลูกค้า/
ผู้รับบริการ (ผ่านช่องทางใด ผ่าน
กระบวนการใด ผ่านโครงการใด 

1. พัฒนาการฝึกอบรมที่มี 
   มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
 

หลักสูตรการฝึกอบรม 
- หลักสูตรผู้สนใจทั่วไป   
- หลักสูตรโครงการความ 
  ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
- หลักสูตรทางไกล 

1. การจัดฝึกอบรมแบบเข้าชั้น/ 
    แบบเผชิญหน้า 
2. การจัดฝึกอบรมทางไกล 
3. การจัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ 
 

2. สนับสนุนการบริการวิชาการ 
   เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร   
   - โครงการสัมฤทธิบัตร 
     (สัมฤทธิบัตร ป.ตรี)   
   - โครงการสัมฤทธิบัตร 
     บัณฑิตศกึษา  
     (สัมฤทธิบัตร ป.โท) 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
    - แบบให้เปล่า 
    - แบบไม่มุ่งหวังผลก าไร 
    - แบบพ่ึงพาตนเอง 

1. ช่องทางการเรียนของผู้เรียน 
   โครงการสัมฤทธิบัตร โดยใช้ 
   ระบบการศึกษาทางไกลของ   
   มสธ. 
2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
   โครงการฯ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 
   สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อไวนิล  และ 
   กิจกรรมทางการศึกษา  
3. ส่งเอกสารการประชาสัมพันธ์  
   และใบสัมฤทธิบัตรผ่านช่องทาง  
   ไปรษณีย์ 
4. การจัดโครงการ/กิจกรรม 
   แบบเข้าชั้น 
5. การจัดโครงการ/กิจกรรม 
   รูปแบบออนไลน์ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน 
   การบรูณาการเครือข่าย 
   เพ่ือการฝึกอบรมและ 
   การบริการวิชาการ 
 

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก/MOU 

1. ช่องทางการจัดฝึกอบรม 
2. ช่องทางการจัดกิจกรรมบริการ 
    วิชาการแก่สังคม 

4. บริหารจัดการชุดการเรียนรู้ 
   ที่มีคุณภาพและสื่อสาร 
   การตลาดดิจิทัล 

การจัดการเรียนการสอนระดับต่ า
กว่าปริญญาในระบบ โมดูลการสอน
ทางไกล 

1. การจัดกิจกรรมการเรียน 
   ออนไลน์  และ/หรือ ร่วมกับ 
   ออฟไลน์ 
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พันธกิจ หลักสูตร/บริการ* กลไกการส่งมอบแก่ลูกค้า/
ผู้รับบริการ (ผ่านช่องทางใด ผ่าน
กระบวนการใด ผ่านโครงการใด 

2. การสื่อสารการตลาดผ่านทาง 
   เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 

5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
    

โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
- การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
- การจัดนิทรรศการ 
- การจัดการแสดง 
- การจัดกิจกรรมประเพณ ี
- การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา 
- การจัดโครงการสืบสานศิลป 
  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
2. เผยแพร่ความรู้ด้านศิลป 
   วัฒนธรรม ผ่านช่องทาง  
   ที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรม  
   สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  
4. เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ 
   ด้านศิลปวัฒนธรรม  

6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
   ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพ 

การพัฒนาบุคลากร 1. การจัดประชุม/สัมมนา/ 
   ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
2. การสอนงาน 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
   และการจัดการตามหลัก 
   ธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 

สนับสนุนการบริหารจัดการงานของ
ส านัก 
 

คณะท างาน/สนับสนุน 
การด าเนินงานของฝ่าย การเข้าร่วม
ประชุม 

 
หมายเหตุ : * สาขาวิชา คือ หลักสูตร/ริการ (วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม)  
                 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ คือ บริการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
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(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรม (Mission, Vision, Values and Culture)  
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกล

เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตส าหรับทุกคน (แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, น. 8) 

วิสัยทัศน์ของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง 

องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการชุดการ
เรียนรู้เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยการบูรณาการเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล 
สืบสานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
(วิสัยทัศน์ของส านักการศึกษาต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้แก่ โครง
การสัมฤทธิบัตร การจัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการ
สอนทางไกล และสอดคล้องด้านบริการวิชาการ เพ่ือบูรณาการความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศให้มั่งคั่งและยั่งยืน ได้แก่ การจัดฝึกอบรม 
และการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านเรียนรู้ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
การด าเนินงานของส านักแต่ละด้านใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในรูปแบบ
ออนไลน์ในการให้บริการแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ (ร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. (2561-2565) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง) 

 พันธกิจ 1. พัฒนาการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
2. สนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายเพ่ือการฝึกอบรมและการบริการ 
   วิชาการ 
4. บริหารจัดการชุดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนรวม 

ค่านิยม 1. การท างานเป็นทีม (Team Work) 
2. มืออาชีพ (Professional) 
3. คุณภาพ (Quality) 
4. ประทับใจ (Impression) 

วัฒนธรรมองค์กร  การท างานเป็นทีม    
สมรรถนะหลัก 
 

ความช านาญในการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่าย เพ่ือการบริการวิชาการ  
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Organizer)   
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  
               จ านวนบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง จ าแนกตามต าแหน่ง ประเภท วุฒิการศึกษา อายุ และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร 

จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน (ปี) 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 20 - 
30 

31 - 
40 

41 - 
50 

51 - 
60 

< 5 6 – 15 > 15 

ข้าราชการ 19 - 7 12 - - - - 19 - - 19 
พนักงานมหาวิทยาลัย 10 - 5 4 1 - 2 5 3 5 3 2 
ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน 1 - 1 - - - - 1 - - - 1 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 2 - 2 - - - - 1 1 - - 2 
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 6 2 3 1 - - 5 1 - 3 3 - 

รวม 38 2 18 17 1 - 7 8 23 8 6 24 

 
                 จ านวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของส านักการศึกษาต่อเนื่อง จ าแนกตามต าแหน่ง
ทางวิชาชีพ อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต าแหน่งทางวิชาชีพ 

จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน (ปี) 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 20 - 
30 

31 - 
40 

41 - 
50 

51 - 
60 

< 5 6 – 
15 

> 15 

ระดับปฏิบัติงาน - - - - - - - - - - - - 
ระดับช านาญงาน 4 - 4 - - - - - 4 - - 4 
ระดับช านาญงานพิเศษ - - - - - - - - - - - - 
ระดับปฏิบัติการ 11 - 5 5 1 - 2 5 4 5 3 3 
ระดับช านาญการ 9 - 2 7 - - - - 9 - - 9 
ระดับช านาญการพิเศษ 5 - 1 4 - - - - 5 - - 5 
ระดับเชี่ยวชาญ - - - - - - - - - - - - 

รวม 29 - 12 16 1 - 2 5 22 5 3 21 
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(4) สินทรัพย ์(Assets)  
อาคารสถานที่ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา 

อาคารตรีศร  
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

1. ระบบการจัดฝึกอบรม 
2. ระบบสารสนเทศด้านการฝึกอบรม  
3. สื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
4. ระบบการประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร 
5. ระบบสารสนเทศโครงการสัมฤทธิบัตร 
6. สื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการสัมฤทธิบัตร 
7. ระบบการบริการวิชาการแก่สังคม 
8. ระบบสารสนเทศการบริการวิชาการแก่สังคม 
9. ระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับต่ ากว่า 
   ปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล 
10. ระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม 
11. สื่อรูปแบบต่าง ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการ/หลักสูตร 
   การฝึกอบรม 
2. เอกสารการฝึกอบรม 
3. ชุดวิชาโครงการสัมฤทธิบัตร 
3. เอกสารโครงการสัมฤทธิบัตร 
5. รายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญา  
   ในระบบโมดูลการสอน 
   ทางไกล 

 

(5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Environment)  
พันธกิจ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับส าคัญมาใช้ในการก ากับการด าเนินงาน 

ของสาขาวิชา/หน่วยงาน 
1. พัฒนาการฝึกอบรมที่มี 
   มาตรฐานและเป็นทีย่อมรับ 
    

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารโครงการฝึกอบรม
ที่มีลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2537 

2. สนับสนุนการบริการวิชาการ 
   เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย โครงการสัมฤทธิบัตร  
   พ.ศ. 2546 
2. ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริการวิชาการ 
   แก่สังคม พ.ศ. 2563 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการ 
   วิชาการแก่สังคมในลักษณะพ่ึงพาตนเอง พ.ศ. 2564 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ  
    วิธีการเบิกค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการส าหรับการให้บริการทาง 
    วิชาการแก่สังคมในลักษณะพ่ึงพาตนเอง พ.ศ. 2564 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน 
   การบูรณาการเครือข่าย 
   เพ่ือการฝึกอบรมและ 
   การบริการวิชาการ 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารโครงการ 
   ฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2537 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริการวิชาการ 
   แก่สังคม พ.ศ. 2563 
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พันธกิจ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับส าคัญมาใช้ในการก ากับการด าเนินงาน 
ของสาขาวิชา/หน่วยงาน 

4. บริหารจัดการชุดการเรียนรู้ 
   ที่มีคุณภาพ และสื่อสาร  
   การตลาดดิจิทัล 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริการวิชาการแก่สังคม 
พ.ศ. 2563 

5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย กองทุนและงบประมาณเงิน
รายได ้พ.ศ. 2563 

6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
   ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
   และการจัดการตามหลัก 
   ธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationship) 
    ส านักการศึกษาต่อเนื่อง แบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย ฝ่ายให้บริการที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 2 

ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม ฝ่ายที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม 2 
ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ฝ่ายอุทยานการศึกษา และฝ่ายที่อ านวยการสนับสนุนด้านการบริหารและ
จัดการส านักงาน คือ ส านักงานเลขานุการ มีการด าเนินการตามนโยบายภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ส านักงานเลขานุการ รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารและส่งเสริมฝ่ายต่าง ๆ ให้
สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและนโยบายที่ผู้บริหารก าหนดไว้ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ใน
การก ากับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองงานในด้าน ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการ  
     2. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  มีหน้าที่จัดท าโครงการสัมฤทธิบัตร โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 
โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร จัดท าผลวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน
โครงการสัมฤทธิบัตร จัดส่งใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา วางกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สัมฤทธิบัตร ให้ค าแนะน าปรึกษาผู้สนใจเรียน และผู้เรียน แนะ
แนวการศึกษาต่อหรือการเทียบโอนเรียนต่อ มสธ. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายผู้เรียน/กลุ่มเป้าหมาย เป็น
ศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม 
ก าหนดกรอบและจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และน าเสนอผลการด าเนินโครงการ
แก่ผู้บริหารเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบที่ดีต่อสังคม  
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     3. ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดอบรมและให้ค าปรึกษาบริการทางวิชาการแก่สังคมใน
รูปแบบการจัดฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตรผู้สนใจทั่วไป (Public training) หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก (In-house training) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training) 
     4. ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการหลักสูตร 
Non-degree พัฒนาชุดการเรียนรู้ งานบริการและเผยแพร่ทางวิชาการ ศึกษาค้นคว้า การประยุกต์ใช้วิทยาการ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ประเมินผลการจัด
หลักสูตร Non-degree วิเคราะห์โครงสร้างและก าหนดเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตร่วมกับสาขาวิชา การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสมรรถนะบัตร 
     5. ฝ่ายอุทยานการศึกษา  รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจกรรมวิชาการและนันทนาการ โดยมุ่งเน้นการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารจัดการงบประมาณ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม วางแผนกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านจริยธรรม คุณธรรม ความเป็น
เอกลักษณ์ไทย พัฒนาและสร้างมาตรฐานระบบงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผลิตและเผยแพร่สื่อด้านศิลปวัฒนธรรมใน
รูปแบบต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล สื่อกิจกรรม สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 
 (1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  
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รายช่ือผู้บริหาร 
         ในปีการศึกษา 2563 ผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

ต าแหน่งบริหาร ชื่อ - สกุล 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล 
รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง - 
เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง นางนันทภัค  อินทุยศ   
หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล นางเปรมปรีดิ์  ไทยเที่ยง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม นางสาวฐิตารีย์  พัทธนันท์ศรี 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม นางสาวจินตนา  ปรัสพันธ์  
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา นายธนกฤต  หาดทวายกาญจน์  

 
(2) ผู้ เรี ยน  ลู ก ค้ ากลุ่ ม อ่ื น  แ ละผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  (Students, Other Customers and 

Stakeholders) 
พันธกิจหลัก ท าเพื่อลูกค้ากลุ่มใด 

ระบุ Key Customer 
(Customer 

Segmentation) 

ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

ส่งมอบให้แก่ลูกค้าผ่าน
ช่องทางใด หรือ

กระบวนการใด หรือ
โครงการใด 

1. พัฒนาการฝึกอบรม 
   ที่มีมาตรฐานและ 
   เป็นที่ยอมรับ 
 
 
 

1. หน่วยงานภาครัฐ  
2. หน่วยงานภาคเอกชน 
3. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
4. ผู้สนใจทั่วไป 
  
 

1. ค่าลงทะเบียน 
   ที่เหมาะสม 
2. วิทยากรมีเทคนิค 
   การน าเสนอ 
   ที่น่าสนใจ 
3. หลักสูตรมีคุณภาพ 
   ตรงตามความ 
   ต้องการและ 
   น าไปใช้ได้จริง 
4. สถานที่และ 
   บรรยากาศดี 
5. การบริการที่ 
   ประทับใจ 

1. การจัดฝึกอบรมแบบ 
   เข้าชั้น/แบบเผชิญหน้า 
2. การจัดฝึกอบรมทางไกล 
3. การจัดฝึกอบรม 
   แบบออนไลน์ 

2. สนับสนุนการบริการ 
   วิชาการเพ่ือการ 
   เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. ผู้สนใจทั่วไป 
2. นักศึกษา มสธ. 
3. นักเรียน/นักศึกษา 

1. ค่าลงทะเบียน 
   ที่เหมาะสม 
2. เรียนได้ทุกที่ 

1. การจัดท าเอกสาร 
   การสมัครเรียนและ  
   ประชาสัมพันธ์ 
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พันธกิจหลัก ท าเพื่อลูกค้ากลุ่มใด 
ระบุ Key Customer 

(Customer 
Segmentation) 

ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

ส่งมอบให้แก่ลูกค้าผ่าน
ช่องทางใด หรือ

กระบวนการใด หรือ
โครงการใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
4. หน่วยงานภาครัฐ 
   เอกชนและ 
   รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 

   ทุกเวลา 
3. เรียนได้ทุกคน 
   ไม่จ ากัดเพศ วัย   
   และวุฒิการศึกษา 
4. เรียนสะสมชุดวิชา 
   น าไปโอนได้ 
5. โครงการตรงตาม 
   ความต้องการของ 
   บุคคล ชุมชน และ 
   สังคม 
6. น าไปใช้ประโยชน์ 
   ในการประกอบ 
   วิชาชีพและพัฒนา 
   คุณภาพชีวิต 
7. ยกระดับวิทยฐานะ 
   ในวิชาชีพของ 
   ตนเอง 

2. การจัดท าข้อมูล 
   เผยแพร่ทาง   
   อินเทอร์เน็ต 
3. การให้บริการ 
   ค าแนะน าและ 
   ตอบค าถาม 
4. การจัดพิธีมอบ 
   ประกาศนียบัตร 
   และสัมฤทธิบัตร 
5. การจัดโครงการ/ 
   กิจกรรมบริการ 
   วิชาการแก่สังคม 

3. ส่งเสริมและ  
   สนับสนุน 
   การบูรณาการ 
   เครือข่ายเพ่ือการ 
   ฝึกอบรมและการ    
   บริการวิชาการ 

1. หน่วยงานภาครัฐ  
2. หน่วยงานภาคเอกชน 
3. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

1. หลักสูตร เนื้อหา 
    ตรงตามความ 
    ต้องการของ 
    หน่วยงาน 
2. น าไปใช้ประโยชน์ 
   ได้จริง 

1. การจัดฝึกอบรม 
2. การจัดกิจกรรม 
   บริการวิชาการ 
   แก่สังคม 

4. บริหารจัดการชุด 
   การเรียนรู้ที่มี 
   คุณภาพ และสื่อสาร 
   การตลาดดิจิทัล 
 
 

1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. หน่วยงานภาคเอกชน 
3. ผู้สนใจทั่วไป 
4. นักศึกษาและศิษย์เก่า 
    มสธ. 
5. บุคลากร มสธ. 

1. รายวิชา STOU  
   Modular  
   ที่ตอบสนองต่อ 
   ความต้องการใน 
   การพัฒนาทักษะ 
   และความรู้ในการ 

ผ่านช่องทาง ออนไลน์และ 
ออฟไลน์ 
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พันธกิจหลัก ท าเพื่อลูกค้ากลุ่มใด 
ระบุ Key Customer 

(Customer 
Segmentation) 

ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

ส่งมอบให้แก่ลูกค้าผ่าน
ช่องทางใด หรือ

กระบวนการใด หรือ
โครงการใด 

 
 

 
 

   ประกอบวิชาชีพ   
   และการด ารงชีพ 
2. การสื่อสาร 
   การตลาดที่สามารถ 
   เข้าถึงกลุ่ม 
   เป้าหมาย 
   ได้ตรงกลุ่ม 

5. สืบสานศิลป 
   วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากร มสธ. 
2. นักศึกษา มสธ. 
3. ผู้สนใจทั่วไปในเขต 
   พ้ืนที่รับผิดชอบ 
   ของศูนย์วิทยบริการ 
   และชุมชนสัมพันธ์ฯ 
4. ผู้สนใจทั่วไป 
 
 

1. มีการบริการ 
   ที่ดีแก่ผู้เข้าร่วม 
   กิจกรรม 
2. กิจกรรมมีความ 
   หลากหลาย 
3. การมีส่วนร่วม 
   ในกิจกรรมส่งเสริม 
   ท านุบ ารุงศิลป 
   วัฒนธรรม 

1. การจัดกิจกรรม 
   เผยแพร่ความรู้ 
2. การจัดนิทรรศการ 
3. การจัดการแสดง 
4. การจัดกิจกรรมประเพณี 
5. การจัดกิจกรรม 
   ท านุบ ารุงศาสนา 
6. กิจกรรมเผยแพร่  
   สืบสานวัฒนธรรม 
   และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. พัฒนาศักยภาพของ 
   บุคลากรให้มี 
   สมรรถนะตาม 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

บุคลากรส านัก 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรมีความรู้  
   ความสามารถ  
   ตรงตามสมรรถนะ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   อย่างมี  
   ประสิทธิภาพ 

1. การจัดประชุม/ 
   สัมมนา/ฝึกอบรม/ 
   ศึกษาดูงาน 
2. การสอนงาน 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพ 
   การบริหารและการ 
   จัดการตามหลัก 
   ธรรมาภิบาล 
   แบบมีส่วนร่วม 

ผู้บริหาร/บุคลากรส านัก 
 
 
 

ความเป็นเลิศด้าน 
การบริหารจัดการ 
 

การประชุม 
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(3) ผู้ส่งมอบ (Supplier) คู่ความร่วมมือที่ เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ (Partners and 
Collaborators) 

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทของผู้ส่งมอบ/ 
คู่ความร่วมมือ 

มีสวนชวยและรวม
ท าใหเกิดนวัตกรรม 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้ส่งมอบ    
1.  ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 1.  บริการอาหาร/ เครื่องดื่ม 

2. บริการห้องประชุม / 
   ห้องพัก 

- มาตรฐานการให้บริการ 
 

2.  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 1.  บริการโสตทัศนูปกรณ ์
2.  ผลิตสื่อ 

- -  มาตรฐานการให้บริการ 
-  คุณภาพสื่อ 

3.  ส านักพิมพ์ จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์  
 

- คุณภาพสิ่งพิมพ์ 

4.  กองคลัง บริการเบิกจ่ายเงิน 
 

- -  มาตรฐานการให้บริการ 
-  ความถูกต้อง  รวดเร็ว   
   ตรงเวลา 

5. กองพัสดุ บริการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสด ุ - -  มาตรฐานการให้บริการ 
-  เป็นไปตามระเบียบ 
   ข้อบังคับ 
-  ความถูกต้อง  รวดเร็ว  
   ตรงเวลา 

6.  กองกลาง 1.  บริการยานพาหนะ 
2.  บริการจัดสถานที ่

- -  มาตรฐานการให้บริการ 
-  ความถูกต้อง  รวดเร็ว 
   ตรงเวลา 

7.  ส านักคอมพิวเตอร์ บริการห้องคอมพิวเตอร ์
เพ่ือการฝึกอบรม 

- -  มาตรฐานการให้บริการ 
-  คุณภาพของอุปกรณ์ 

8.  ส านักทะเบียนและวัดผล 1.  ข้อมูลผู้เรียนโครงการ 
    สัมฤทธิบัตร 
2.  ข้อมูลผู้ส าเรจ็การศึกษา 
    โครงการสัมฤทธิบัตร 

- มาตรฐานการให้บริการ
ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิ
บัตร 

9.  ส านักบัณฑิตศึกษา 1. ข้อมูลผู้เรยีนโครงการ 
   สัมฤทธิบัตรบัณฑิต 
   ศึกษา 
2.  ข้อมูลผู้ส าเรจ็การศึกษา 

- มาตรฐานการให้บริการ
ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิ
บัตรบัณฑิตศึกษา 
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ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทของผู้ส่งมอบ/ 
คู่ความร่วมมือ 

มีสวนชวยและรวม
ท าใหเกิดนวัตกรรม 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

    โครงการสัมฤทธิบัตร 
   บัณฑิตศึกษา 

10.  หน่วยงานเครือข่าย 1.  บริการสถานที ่
    จัดกิจกรรม 
2.  บริการจัดการแสดง 
    ด้านศิลปวฒันธรรม  
3.  จัดวิทยากร/เจ้าหน้าที ่
    รว่มปฏิบัติงาน 
 

- -  มาตรฐานการให้บริการ 
-  การใช้ทรัพยากร 
   ร่วมกันอย่างเหมาะสม 

11.  สาขาวิชา 12 สาขา 1.  พัฒนาหลักสูตร 
     ฝึกอบรม 
2.  ชุดวิชาที่เปิดสอน 
     ในโครงการสัมฤทธิบัตร 
3.  ชุดวิชาที่เปิดสอน 
     ในโครงการสัมฤทธิบัตร 
    บัณฑิตศึกษา 

- -  โครงการฝึกอบรม 
-  โครงการสัมฤทธิบัตร 
- โครงการสัมฤทธิ 
  บัตรบัณฑิตศึกษา 
 

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ    
1. โรงเรียนบริหารธุรกิจ 
    ไอ-เซิฟ โรงแรมตะวันนา 

ส่งนักศึกษาเข้าเรียนใน
โครงการสัมฤทธิบัตร 

 ต่อยอดทางการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ เอกการจัดการ
ท่องเที่ยว 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    พระนคร 
 

การจัดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2564  
“วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย” 
 
 

- การสร้างเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม 
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ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทของผู้ส่งมอบ/ 
คู่ความร่วมมือ 

มีสวนชวยและรวม
ท าใหเกิดนวัตกรรม 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็น
ทางการ 

   

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรฝึกอบรม  

- หลักสูตรฝึกอบรม 
ที่ได้มาตรฐาน 
 

 
P.2 สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 
(1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position)  

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่งขัน ประเด็น 
การแข่งขัน 

ปัจจัย 
แห่งความส าเร็จ 

1. การฝึกอบรม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

1. ค่าลงทะเบียน 
2. วิทยากร 
3. เนื้อหาหลักสูตร 
4. วิธีการให้บริการ 

1. ค่าลงทะเบียน 
2. วิทยากร 

2. โครงการ 
   สัมฤทธิบัตร 
    
 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร/สาขาวิชา/ 
   ชุดวิชาที่เปิดสอน 
3. วิธีการให้บริการ 

1. ค่าลงทะเบียน 
2. หลักสูตร/สาขาวิชา/ 
   ชุดวิชาที่เปิดสอน 

3. การจัดการเรียน 
   การสอนในระดับ 
   ต่ ากว่าปริญญา 
   ในระบบโมดูล 
   การสอนทางไกล 

1. สถาบันอุดมศึกษา 
   ของรัฐ 
2. สถาบันอุดมศึกษา 
   เอกชน 
3. หน่วยงานภาครัฐ 
4. หน่วยงาน 
   ภาคเอกชน 

1. ประเภทและ 
   รายละเอียด 
   การจัดหลักสูตร 
   การศึกษา 
2. การเก็บสะสม 
   หน่วยกิต 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
4. รูปแบบการจัด 
   การเรียนการสอน 
5. ค่าใช้จ่าย 

1. รายวิชาที่จัด 
2. รูปแบบการจัด 

การเรียนการสอน 
3. ค่าใช้จ่าย 
4. ความสะดวก 

ในการเรียน 
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 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
หลักสูตร/บริการ* 

 
ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

และสร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและ
ความร่วมมือ 

1. พัฒนาการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน 
   และเป็นที่ยอมรับ 

ภายใน 1. ความคล่องตัวในการบริหารจัดการฝึกอบรม 
2. การร่วมมือกับหน่วยงานภายในจัดฝึกอบรม 

ภายนอก 1. ค่าลงทะเบียน 
2. ขีดความสามารถและความคล่องตัวในการ 
   จัดฝึกอบรม 
3. ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

2. สนับสนุนการบริการวิชาการ 
    เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ภายใน 1. การให้บริการผู้เรียนยังไม่มีความเบ็ดเสร็จ 
2. การร่วมมือกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
    - ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
    - ส านักทะเบียนและวัดผล 
    - สาขาวิชา 

ภายนอก 1. ผลิตภัณฑ์มีลักษณะคล้ายกันผู้บริโภคมีทางเลือก 
   มากขึ้น 
2. การบริการแก่ผู้เรียนให้เป็นที่ประทับใจ 

4. บริหารจัดการชุดการเรียนรู้ที่มี 
   คุณภาพ และสื่อสารการตลาด 
   ดิจิทัล 

ภายใน 1. อัตราก าลังและทักษะความสามารถท่ีจ าเป็นของ 
   บุคลากร 
2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
    การท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    เช่น สาขาวิชา  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา   
    ส านักคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

ภายนอก 1. ความต้องการ Upskill Reskill ของกลุ่ม 
    เป้าหมายในตลาดแรงงาน 
2. การแข่งขันทางตลาดการเรียนออนไลน์ 

 
หมายเหตุ : * สาขาวิชา คือ หลักสูตร, หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ คือ บริการ 
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      (3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
ประเภทการแข่งขัน ประเด็น คู่แข่งขัน แหล่งข้อมูล 

เชิงเปรียบเทียบ 
ข้อจ ากัดใน

การ 
ได้ข้อมูล 

1. การฝึกอบรม 1. ค่าลงทะเบียน 
2. วิทยากร 
3. เนื้อหาหลักสูตร 
4. การให้บริการ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

เว็บไซต์ - 
 

2. โครงการ 
   สัมฤทธิบัตร 

หลักการโครงการ/ 
หลักสูตร 
1. คุณสมบัติของ 
   ผู้เรียน 
2. ค่าใช้จ่ายในการ 
    ศึกษา 
3. สาขาวิชา/คณะ 
    วิชาที่เปิดสอน 
4. วิธีการเรียน 
5. การสอบซ่อม 
6. การโอนชุดวิชา 

มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

- คู่มึอนักศึกษา 
- เว็บไซต์ 

- 

3. การจัดการเรียน 
   การสอนในระดับ 
   ต่ ากว่าปริญญาใน 
   ระบบโมดูล 
   การสอนทางไกล 

1. ประเภทและ 
   รายละเอียด 
   การจัดหลักสูตร 
   การศึกษา 
2. การเก็บสะสม 
   หน่วยกิต 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
4. รูปแบบการจัด 
   การเรียนการสอน 
5. ค่าใช้จ่าย 

1. สถาบันอุดมศึกษา 
   ของรัฐ 
2. สถาบันอุดมศึกษา 
   เอกชน 
3. หน่วยงานภาครัฐ 
4. หน่วยงาน 
   ภาคเอกชน 

เว็บไซต์ - 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) 

(จุดอ่อน/คุกคาม) 
แก้ไขจุดอ่อนหรือสื่งท่ีเข้ามาคุกคามด้วยหน้างาน

ใหม่ๆ  

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Advantage) (จุดแข็ง/โอกาส) 

ต่อยอดจากสมรรถนะหลักด้วยหน้างานใหม่ๆ 

ด้านการฝึกอบรม 
1. การเพ่ิมจ านวนผู้อบรม 
2. การเพ่ิมหลักสูตรการฝึกอบรม 
3. คุณภาพการให้บริการ 

 
1. การจัดฝึกอบรมตามระบบบริหารงานคุณภาพ 
2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดฝึกอบรม 
    แบบออนไลน์ 

ด้านโครงการสัมฤทธิบัตร 
1. การเพ่ิมจ านวนผู้เรียน 
2. การเพ่ิมชุดวิชาให้เลือกเรียน 
3. คุณภาพการให้บริการ 

 
1. การรับสมัครผู้เรียนโดยไม่จ ากัดอายุ และวุฒิ 
   การศึกษา 
2. การมีสนามสอบท่ัวประเทศ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญา
ในระบบโมดูลการสอนทางไกล 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้วย 
   เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. การขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุกด้วยดาต้า  
   (Data-Driven Marketing) 

 
 

1. การพัฒนารายวิชา STOU Modular ที่พัฒนา 
   สมรรถนะการท างานที่หลากหลาย 
2. การเรียนในระบบโมดูลการสอนทางไกลที่เข้าถึง 
   ได้ทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลา 
3. การขยายโอกาสทางการการศึกษาให้กับ 
   หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความต้องการเพ่ิมทักษะ 
   ความรู้เพื่อ Upskill และ Reskill 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Improvement System) 
หลักสูตร/บริการ  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

และกระบวนการ 
1. หลักสูตรฝึกอบรม 
   - หลักสูตรผู้สนใจทั่วไป   
   - หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน 
     ภายนอก  
   - หลักสูตรทางไกล 

- ผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
- ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรฝึกอบรม 

2. โครงการสัมฤทธิบัตร 
    - โครงการสัมฤทธิบัตร (ระดับปริญญาตรี) 
    - โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา  
      (ระดับปริญญาโท) 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
    - รูปแบบให้เปล่า 
    - รูปแบบไม่มุ่งหวังผลก าไร 
    - รูปแบบพึ่งพาตนเอง 

คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

4. การจัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญา 
    ในระบบโมดูลการสอนทางไกล 

คณะกรรมการประจ าส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 

5. โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   - การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
   - การจัดนิทรรศการ 
   - การจัดการแสดง 
   - การจัดกิจกรรมประเพณี 
   - การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา 
   - การจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม 
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

6. การพัฒนาบุคลากร - กระบวนการจัดการความรู้ (KM) 
- คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา 
  ทางไกล 
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ส่วนที่ 2 การประเมินตนเอง 
 

หมวด 1 การน าองค์กร (Leadership) 
 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership)  

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานโดยยึดถือวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพ่ือให้ทราบทิศทางการขับเคลื่อนส านัก ตลอดจนได้วางระบบ
การสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในรูปแบบการสื่อสาร 2 ทาง คือ ผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากร  ลูกค้า
ผู้รับบริการ และบุคลากร และลูกค้าผู้รับบริการ สื่อสารถึงผู้บริหารโดยตรง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของส านักบรรลุประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยผู้บริหารส านักเป็นต้นแบบที่ดี (Role model) ในการสร้างพลังบวก สร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้
บุคลากรให้ข้อเสนอแนะในเรื่องส าคัญ ๆ และเป็นผู้น าการปฏิบัติจริงในแต่ละพันธกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งการให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหา โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ อันจะส่งผลต่อความส าเร็จของส านักการศึกษาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
 

ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม 
    (1) การก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม (Vision and Values)  

ผู้อ านวยการส านักมีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร ผ่านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ

ส านัก โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม ก่อนการจัดท าแผนได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้เชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงให้แก่บุคลากร และลงมือฝึกปฏิบัติด้วยการแบ่งกลุ่มระดม

สมองประเมินสภาพแวดล้อมของส านักโดยน าเทคนิค SWOT มาใช้ แบ่งเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการประเมินจุดแข็ง (strength) และการประเมินจุดอ่อน (weakness) ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการประเมินโอกาส (opportunity) และการประเมินภาวะคุกคาม (threat) จากนั้นได้น าผลการ

ประเมินสภาพแวดล้อมทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านัก โดยทั้งหมดได้รับความเห็น

ชอบจากผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในการประชุมครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ไว้ดังนี้  

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการชุดการเรียนรู้เพ่ือการศึกษา

ตลอดชีวิต ด้วยการบูรณาการเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล สืบสานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม” 
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 พันธกิจ 
1. พัฒนาการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
2. สนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายเพื่อการฝึกอบรมและการบริการวิชาการ 
4. บริหารจัดการชุดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 

ในการประชุมบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้อ านวยการส านักได้

แจ้งทราบวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านัก พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นทบทวนค่านิยมของส านัก 

และมีมติก าหนดค่านิยม ไว้ดังนี้ 

 ค่านิยมองค์กร 
1. ท างานเป็นทีม (TeamWork) 

2. มืออาชีพ (Professional) 

3. คุณภาพ (Quality) 

4. ประทับใจ (Impression) 

ผู้อ านวยการส านักได้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร สู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรส านัก 
ผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ไปยังกลุ่มผู้เรียน ผู้รับบริการ เช่น เว็บไซต์ส านัก เอกสารเผยแพร่ และการประชุมคณะท างานต่าง ๆ ทั้งนี้ 
ผู้อ านวยการส านักมีความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของส านักในการปฏิบัติภารกิจทุกด้าน มีการมอบหมายสั่งการแก่
ผู้รับผิดชอบ การเร่งรัดติดตามงานเป็นระยะ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Promoting Legal and 
Ethical Behavior)  

ผู้อ านวยการส านักมีการบริหารงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตาม
กฏหมาย ในการด าเนินงานตามภารกิจของส านักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรรม และด้านการพัฒนาองค์กร ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติที่ ส าคัญต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยยึดประโยชน์ของส านักและมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง ดังนี้ 

ด้านการวางแผน มีการจัดท าแผนทั้งระยะยาวและระยะสั้น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ตลอดจนก ากับ ติดตาม เร่งรัด
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารส านัก และ
ตามระบบติดตามของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 



25 
 

ด้านการบริหารงาน มีการก าหนดกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า
วินิจฉัยสั่งการ ปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านัก รวมทั้งเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมผู้บริหารส านัก คณะกรรมการหรือคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ด้านบริหารงานบุคคล มีการปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการเพ่ือให้
การประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม มีการปิดประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับดีเด่น ดีมาก ให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถร้องเรียนได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินผลเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อตัวผู้รับการประเมิน และเป็นไปตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามที่ได้รับ
อนุมัติ และบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทาง
พัสดุและการเงิน เช่น การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งการปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านัก
การศึกษาต่อเนื่องเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการสั่งซื้อ สั่งจ้างพัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยวิธีตก
ลงราคา ตามค าสั่ง มสธ. ที่ 3911/2560 เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน และ
ผู้จัดการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 การก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอย่างมีจริยธรรมของผู้อ านวยการส านัก ด้าน
การปฏิบัติงานยึดหลักความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรอย่างตรงไปตรงมาผ่านการประชุม
ผู้บริหาร การประชุมบุคลากร เอกสารเวียนแจ้ง ไลน์กลุ่มส านัก พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้
จ่ายเงินของส านักต่อที่ประชุมผู้บริหารให้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ  การกระจายอ านาจการบริหารงานและการ
ตัดสินใจให้หัวหน้าฝ่าย การมอบหมายอ านาจการท างานให้แก่คณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ ด้วยการมี
ค าสั่งแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าที่ในการท างานไว้อย่างชัดเจน โดยผู้อ านวยการส านักจะท าหน้าที่เป็นประธาน
ในการให้ค าปรึกษาแนะน า นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดงความคิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักและมหาวิทยาลัย  เช่น 
การเลือกผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
 

ข. การสื่อสาร 
ผู้อ านวยการส านักมีวิธีการสื่อสารเพ่ือสร้างความผูกพันกับบุคลากรในเรื่องทิศทางและนโยบายต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยและของส านักให้บุคลากรได้รับทราบและตระหนักในทิศทางและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยและส านัก ตลอดจนสื่อสารไปยังผู้รับบริการ คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ในหลาย
ช่องทางทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบทางเดียวและสองทาง 
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ตารางที่ 1.1-1 ชอ่งทางการสื่อสารแต่ละกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร การด าเนินการ ระยะเวลา 

บุคลากร การประชุมผู้บริหารส านัก ร่ วม กั น แ ส ด งค ว าม คิ ด เห็ น 
ก าหนดนโยบายการด าเนิน งาน
ของส านัก ก ากับ ติด ตามผลการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ตลอดจนก าหนดแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

1-2 ครั้ง/เดือน 

 การประชุมบุคลากรส านัก รับทราบนโยบายการด าเนิน 
ง า น  ก า ร แ จ้ ง ม ติ ส า คั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับส านักจากที่ประชุม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

1-2 ครั้ง/ 
ไตรมาส 

 การประชุมคณะท างานต่าง ๆ  
ของส านัก 

เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วม
แสดงความคิ ด เห็ น  ก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน วางแผน
ปรับปรุงงาน ตลอดจนติดตาม
ผลการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  เช่น คณะท างาน
ปฏิบัติหน้าที่ งานลอยกระทง 
คณะท างานประชาสัมพันธ์และ
พัฒนาเว็บไซต์ของส านัก เป็นต้น 

เป็นประจ า 

 การจัดประชุม อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานประจ าปี 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร
ทุ กกลุ่ ม ให้ ได้ รั บ การพัฒ น า 
เ พิ่ ม พู น ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ กรณีจัดสัมมนา
ภ า ย น อ ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย /
ต่างจังหวัด จะมีกิจกรรมสาระ
สังสรรค์เพื่อสร้างความผูกพัน
ระหว่างบุคลากร 

1-2 ครั้ง/ป ี

 การใช้สื่อสังคมออนไลน์  กลุ่มไลน์
ผู้บริหาร/กลุ่มไลน์ส านัก 

เพื่ อรับทราบความเป็นไปใน
ส านัก สภาพปัญหา การแก้ไข 
การสั่งการเรื่องเร่ง ด่วน ท าให้
การสื่อสารเกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกันอย่างทั่วถึง การ
สร้างขวัญและก าลังใจ การยก
ย่องเชิดชู การร่วมแสดงความ
ยินดี/ความเสียใจกับบุคลากรใน

เป็นประจ า 
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กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร การด าเนินการ ระยะเวลา 
โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด  บิดา
มารดาเสียชีวิต การได้รับการ
เลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็น
ต้น 

 การจัดงานวันส าคัญในโอกาส ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อ
ส ร้ า งค ว าม รั ก ค ว าม ผู ก พั น
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรเช่น 
งานท าบุญเลี้ยงพระวันครบรอบ
ส า นั ก  งาน แ ส ด งมุ ต า จิ ต ผู้
เกษียณอายุราชการ เป็นต้น 

1 ครั้ง/ปี 

 - หนังสือเวียน 
- ปิดประกาศ 

เวียนแจ้งข่าวสารเรื่ องที่ เป็น
ทางการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

เป็นประจ า 

ผู้รับบริการ/คู่ความร่วมมือ/
ลูกค้ากลุ่มอื่น 

- Website 
- Facebook 
- Line Group 
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
- แผ่นพับ , แผ่นปลิว  
- หนังสือเชิญ 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร 
การด าเนินของส านัก เชิญชวน
เข้าร่วมกิจกรรม 

เป็นประจ า 

 
ค. พันธกิจและผลการด าเนินการของหน่วยงาน 

  (1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ (Creating an Environment for Success)  
 ผู้อ านวยการส านักมีการด าเนินการเพ่ือท าให้ส านักประสบความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงาน การให้ความส าคัญกับบุคลากรโดยการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้หัวหน้าฝ่ายและเลขานุการส านักปฏิบัติงานแทนผู้อ านวยการส านักในบางเรื่อง การมอบหมายให้
รักษาราชการแทน และเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดู
งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถท างานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักและ
มหาวิทยาลัย 

การสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเข้าร่วมเป็นคณะท างาน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักและคณะท างานเฉพาะกิจ โดยผู้อ านวยการส านักจะท าหน้าที่เป็นประธานให้
ค าปรึกษาแนะน า ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาที่เกิดจากการท างานเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น อีกท้ัง ได้ก าหนดเป็นค่านิยมองค์กรเรื่องการท างานเป็นทีม ความเป็นมืออาชีพ คุณภาพ ประทับใจ เพื่อให้
บุคลากรยึดถือเป็นหลักการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ  
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 การสนับสนุนและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
โดยการส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ารับการอบรมและเตรียมถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ตัวแทนบุคลากรแต่ละฝ่ายเพื่อน าไปปรับปรุงการท างานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  

การวางแผนสืบทอดต าแหน่งในอนาคตมีการก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการบริหารงาน
ในระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ช านาญ
การ ช านาญการพิเศษ ให้กับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม -1  
เมษายน 2564 โดยผู้อ านวยการส านักท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการจัดท าผลงานเป็นรายบุคคล  

 
 (2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง (Creating a Focus on Action)  

ผู้อ านวยการส านักได้ก าหนดให้ทุกฝ่ายจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้ วัด
ความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการท างาน ซึ่ง
ผู้อ านวยการส านักได้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานกับรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
และใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดสู่ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีระดับฝ่ายและรายบุคคล และใช้ผลการ
ปฏิบัติงานในการประเมินพิจารณาความดีความชอบ มีการก ากับ ติดตาม โดยให้ทุกฝ่ายรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมผู้บริหารส านัก เพ่ือเป็นการติดตามงานพร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ
การท างาน และสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลให้ทราบสถานการณ์การท างานของส านัก 
ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจของหน่วยงาน  
 
ตารางที่ 1.1-2 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
1. การบริหารงานทั่วไป สศต. 1. ร้อยละของผลการด าเนินงานตามมติ 

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
2. คะแนนความส าเร็ จของการพัฒนา
หน่วยงานสู่การเรียนรู้ (KM) 
3. คะแนนเฉลี่ยของจ านวนเรื่องที่ได้จัดส่ง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ร้อยละของจ านวนรายการงบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย จัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในระยะเวลาตามมาตรการที่กองพัสดุ
ก าหนด 

ส านักงานเลขานุการ 
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ผลผลิต ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
5. ร้อยละของจ านวนรายการงบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์ ) ทั้งหมดที่ ได้รับจัดสรรจากเงิน
ร าย ได้ ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย  (ร วม เพิ่ ม /
เปลี่ ยนแปลงรายการระหว่างปี ) มีการ
เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 
6 . ร้ อ ยละป ระสิ ท ธิภ าพ การ เบิ ก จ่ า ย
งบ ป ระมาณ ตามแผนฯ  เมื่ อ เที ยบ กั บ
งบ ป ระ ม าณ ที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร /บ ริ ห า ร
ปีงบประมาณ 2564 (ไม่รวมงบบุคลากรและ
งบลงทุน  

2. การบริการวิชาการแก่สังคม 1. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
และฐานข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม 
3. จ านวนโครงการบริการสังคมที่ด าเนินการ
โดยศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ ได้รับอนุมัติทุน
สนับสนุนจากภายใน/ภายนอก 
4. จ านวนโครงการบริการวิชาการจาก
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่น ามาใช้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจน 

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล/ 
ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลย ี

การฝึกอบรม 

3. การพัฒนาการเรียนการสอน 
สัมฤทธิบัตร 

1. จ านวนผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร 
2. จ านวนผู้ เรียนสัมฤทธิบัตรในโครงการ
เรียนล่วงหน้า 
3. จ านวนผู้เรียนสัมฤทธิบัตรในกลุ่มผู้สูงอายุ 
4. จ านวนรายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
แบบโมดูลล่า 
5. จ านวนผู้ เรียนรายวิชาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรีแบบโมดูลล่า 
6. ร้อยละของรายรับจริงเมื่ อ เที ยบกับ
ประมาณการรายรับ 
7. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้รับบริการ
โครงการสัมฤทธิบัตร 
8. ความพึงพอใจของผู้เรียนรายวิชาต่ ากว่า
ปริญญาตรีแบบโมดูลล่า 

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
 

4 . ก ารส่ ง เส ริมท านุ บ า รุ งศ าสน า 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. จ านวนนักศึกษา/ประชาชนที่ เข้าร่วม

ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
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ผลผลิต ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. จ านวนกิจกรรม/โครงการ/หรือจ านวนสื่อ
สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัยจิตสาธารณะและค่านิยมที่ดีงาม/
ส่งเสริมการเรียนรูว้ัฒนธรรมที่หลากหลายทั้ง
ไทยและภูมิภาคเอเชีย 
4. มีรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ให้เกิด
คุณค่าและประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ 
5. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
6. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(นับแต่บุคคลภายนอก) 

5. การฝึกอบรม สศต. 1. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม 
2. มีโครงการฝึกอบรมระยะสั้น/e-training 
ใหม่ส าหรับแรงงานระดับต้น ระดับกลาง 
เย าวชน  เพื่ อ เข้ าสู่ ต ล าดแรงงานและ
ผู้สูงอายุ/ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้ เข้ากับวิถีใหม่ (New 
Normal) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 
3. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรในแต่ละครั้งเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนด 
4. ร้อยละของรายรับจริงเมื่ อ เที ยบกับ
ประมาณการรายรับ 
5. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมของหน่วยงาน 
6. ร้อยละของจ านวนรายการงบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย จัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในระยะเวลาตามมาตรการที่กองพัสดุ
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ผลผลิต ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด 
7. ร้อยละของจ านวนรายการงบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์ ) ทั้งหมดที่ ได้รับจัดสรรจากเงิน
ร าย ได้ ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย  (ร วม เพิ่ ม /
เปลี่ ยนแปลงรายการระหว่างปี ) มีการ
เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 
8 . ร้ อ ยละป ระสิ ท ธิภ าพ การ เบิ ก จ่ า ย
งบ ป ระมาณ ตามแผนฯ  เมื่ อ เที ยบ กั บ
งบ ป ระ ม าณ ที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร /บ ริ ห า ร
ปีงบประมาณ 2564 (ไม่รวมงบบุคลากรและ
งบลงทุน 

 
1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชนใ์ห้สังคม (Governance and Societal Contributions) 

ก. การก ากับดูแลองค์กร 
(1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร (Governance System)  
ผู้อ านวยการส านักรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของส านัก ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรชั้นน าด้านการ

ฝึกอบรม การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการชุดการเรียนรู้เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยการบูรณาการ
เครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล สืบสานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม” และพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

1. พัฒนาการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
2. สนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายเพ่ือการฝึกอบรมและการบริการวิชาการ 
4. บริหารจัดการชุดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 

ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีที่ได้ลงนามกับรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
และถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ลงสู่การปฏิบัติการในระดับฝ่ายและรายบุคคลในส านัก โดยให้ความส าคัญต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  

1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของส านักแต่ละด้าน 
 2) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
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3) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร อย่างตรงไปตรงมาผ่าน
การประชุม เอกสารเวียนแจ้ง และการรายงานการใช้จ่ายเงินของส านักต่อที่ประชุมผู้บริหารให้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ  

4) กระจายอ านาจการบริหารงาน การตัดสินใจ ให้เลขานุการส านักและหัวหน้าฝ่าย มอบหมายอ านาจ
การท างานให้แก่คณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ ด้วยการมีค าสั่งแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ
ท างานไว้อย่างชัดเจน โดยผู้อ านวยการส านักจะท าหน้าที่เป็นประธานในการให้ค าปรึกษาแนะน า 

5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากร โดยการแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค หรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของส านักและมหาวิทยาลัย   

ผู้อ านวยการส านักได้มีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหารส านัก และรายงานผล
การด าเนินงานต่ออธิการบดีและรองอธิการบดี ทุกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน  
ปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อส านักเพ่ือน าไปปรับปรุงการท างานต่อไป 

 
(2) การประเมินผลการด าเนินการ (Performance Evaluation) 
การประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านัก โดยอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

จ านวน 2 รอบการประเมินต่อปี การประเมินแบ่งเป็นประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร ยึดตามตัวชี้วัดค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักที่ได้มีการลงนามกับรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล และการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)  ส่วนการประเมินผลการด าเนินงานของเลขานุการส านักและหัวหน้าฝ่ายจะได้รับการ
ประเมินโดยผู้อ านวยการส านัก จ านวน 2 รอบการประเมินเช่นเดียวกัน เป็นการประเมินตามตัวชี้วัดที่ได้มีการลง
นามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีระดับฝ่ายกับผู้อ านวยการส านัก การประเมินดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา   
ธิราช พ.ศ. 2554  
 

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 
(1) การปฏิบั ติ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ และการรับรองคุณภาพ (Legal, Regulatory, and 

Accreditation Compliance)  
การด าเนินงานตามภารกิจของส านักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ

การพัฒนาองค์กร เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ มีการออกแบบกระบวนการที่สอดคล้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือส่งมอบ

คุณค่าไปยังผู้รับบริการ ตลอดจนค านึงถึงความกังวลของผู้รับบริการที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาและบริการของ

ส านัก ทั้งในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการ

ด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือก าหนดปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และมาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
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ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ 2564 เช่น การ

ก าหนดปัจจัยเสี่ยงเรื่องรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม/ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบันเพื่อพัฒนา

ชุมชนทั่วประเทศ ภาค และชุมชนในพ้ืนที่ยังมีน้อยไป ความเสี่ยงเรื่องกฎ ระเบียบ และการบริหารไม่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง เป็นต้น  โดยส านักได้มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามแผนฯ ไปยังคณะท างานบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการตลาด และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานในระดับ

หน่วยงาน จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

 
 (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) 

 นอกเหนือจากการปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การด าเนินงานของส านักและสถาบัน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้อ านวยการส านัก ในการก ากับดูแลการบริหารงานต้องยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวปฏิบัติต่อบุคลากร ผู้เรียน 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติ
ตามหลักด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย มีการจัดท าภาระงานที่รับผิดชอบ ข้อตกลงผลงานต่อ
มหาวิทยาลัยและให้ถือเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ผู้อ านวยการส านักมีการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดส่งข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกที่มาเข้ารับการฝึกอบรมของส านัก เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ การจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการให้บริการงานของส านัก น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ด้านบุคลากรของส านัก
มีการเข้าร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ที่มีต่อหน่วยงาน ใน 5 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ 
การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรของส านักเข้าร่วมเป็นคณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  
 

ค. การสร้างประโยชน์ให้สังคม 
(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being)  
ด้วยสมรรถนะหลักของส านักในเรื่องความช านาญในการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่ายเพ่ือการ

บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจหลักด้านบริการวิชาการแก่สังคมของส านักที่มีการ
ด าเนินการที่หลากหลาย ทั้งในด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในระยะสั้นแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดการเรียนการสอนสัมฤทธิบัตรโดยไม่จ ากัดเพศ วัย และวุฒิการศึกษา การจัดการเรียน
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การสอนระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล การจัดโครงการบริการวิชาการทั้งในรูปแบบให้เปล่า 
ไม่มุ่งหวังผลก าไร และในลักษณะพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดตั้งอุทยาน
การศึกษา เพ่ือให้เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนทุกเพศทุกวัย และเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีเทศกาลต่าง ๆ  ทุกโครงการ/กิจกรรมล้วน
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจในวง
กว้าง โดยมีหน่วยงานความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เช่น โรงแรมตะวันนา เป็น
เครือข่ายความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นหน่วยงานที่
โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเครือข่ายความร่วมมือการจัดการแสดงต่าง ๆ ทั้งในการจัดงานเทศกาลวันลอย
กระทง การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2564 “วิถี
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” เป็นต้น 
 

 (2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support)  
 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนของหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย โดยได้บรรจุแผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2561-2565) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรม/โครงการที่ส่งผล

กระทบต่อสังคมในวงกว้าง โดยใช้เครือข่ายศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เป็นกลไกในการบูรณาการ

การบริการวิชาการแก่สังคมทุกภาคส่วนในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนฐานรากรวมถึงสังคมเกิดความเข้มแข็ง มั่นคง 

และยั่งยืน ในการด าเนินงานให้มีการส ารวจความต้องการกลุ่มเป้าหมายชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี และพ้ืนที่

การให้บริการของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพ่ือก าหนดนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคมที่

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณ ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งที่เป็นโครงการในลักษณะให้เปล่า และโครงการที่ไม่มุ่งหวังผล

ก าไร เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ด าเนินการโดยสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์  และโครงการธุงอีสาน กับการสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่ชุมชน ให้กับประชาชนในเขต

พ้ืนที่ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการโดยศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี 

เป็นต้น 
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เอกสารอ้างอิงหมวด 1 การน าองค์กร  

1. เอกสารอ้างอิงข้อ 1.1 ค-1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

    (พ.ศ. 2561-2565) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

2. เอกสารอ้างอิงข้อ 1.1 ค-2 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

3. เอกสารอ้างอิงข้อ 1.1 ค-3 ค าสั่งที่ 1/2564 เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการท าบุญ เวียนเทียน  

    ฟังธรรม วันมาฆบูชา ประจ าปี 2564 

4. เอกสารอ้างอิงข้อ 1.1 ค-4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนด 

       ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ของบุคลากร 

       ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

5. เอกสารอ้างอิงข้อ 1.1 ค-5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

6. เอกสารอ้างอิงข้อ 1.1 ค-6 ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับฝ่าย  

7. เอกสารอ้างอิงข้อ 1.1 ค-7 ตัวอย่างตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2564 ระดับฝ่าย  

8. เอกสารอ้างอิงข้อ 1.2 ก-1 รายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

        ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในระบบ e-Performance (หน้าเว็บไซต์กองแผนงาน) 

9. เอกสารอ้างอิงข้อ 1.2 ข-1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

    ประจ าปีงบประมาณ 2564 (บสน.1) 

10. เอกสารอ้างอิงข้อ 1.2 ข-2 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

        ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ 2564 (บสน.2) 

11. เอกสารอ้างอิงข้อ 1.2 ค-1 รายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการธุงอีสาน กับการสร้าง 

         อาชีพเสริมรายได้แก่ชุมชน ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.  

      อุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

หมวด 2 กลยทุธ์ (Strategy) 
 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development) 

ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) 
     การวางแผนยุทธศาสตร์ของส านักเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกฝ่าย โดยผู้บริหารส านักเป็นผู้

ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -
2580) และกิจกรรม/โครงการแผนพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และได้ชี้แจงไปยังบุคลากรเพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ก่อนการจัดท าแผนฯ ส านักได้มีการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ในการอบรมมีการแบ่งกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของส านัก เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนภายใน โอกาสและภาวะคุกคามจากภายนอก โดยใช้
เทคนิค SWOT จากนั้นได้ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/โครงการ และจัดท าเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) น าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารส านักและที่ประชุมบุคลากร เพ่ือร่วมกันก าหนดค่านิยมองค์กร และเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
5 ปี น าไปสู่ผลส าเร็จ ในทุกปีส านักจะมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ลงสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบด้วยแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พร้อมผู้รับผิดชอบ มี
การก ากับติดตามและประเมินผลแต่ละช่วงเวลา ได้แก่ การติดตามผลการด าเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหารส านัก
เป็นประจ าทุกเดือน การรายงานประจ าเดือนในระบบ AE การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน และ
การรายงานผลในระบบ e-Performance ทุกรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 2.1-1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

 
วิเคราะห์/ทบทวน SWOT  

 
ทบทวน/ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยทุธศาสตร์ 

ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ 

 
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร ์        

ลงสู่แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

 
การด าเนินการตามแผน 
ปฏิบตัิราชการประจ าปี 

 
การก ากับติดตาม 

- ที่ประชุมผู้บริหารส านัก 
- การใช้จ่ายงบประมาณ 
- การด าเนินงานตามแผนฯ (AE) 
- การด าเนินงานตามค ารับรองฯ 
  (e-Performance) 
 

 
การประเมินผล 

- แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
- แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี
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(2) นวัตกรรม (Innovation) 
     ตามกรอบนโยบายการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ทีมุ่่งเน้นการปรับตัวให้ก้าวทันกับสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีความท้าทาย 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ทันต่อการตอบสนองด้านความรู้และ
มุ่งเน้นนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ การบูรณาการการท างานจากทุกภาคส่วนและการปรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือรองรับการเป็น Digital University จากหลักการ
ดังกล่าวส านักได้น ามาถ่ายทอดสู่กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมท า ตามแนวคิดค่านิยมองค์กรด้านการท างาน
เป็นทีม ส านักมีการก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้านความต้องการของตลาดแรงงานที่มุ่งเน้นการศึกษาและเรียนรู้  
ด้วยการสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร (Reskill) การพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะ
เดิมให้ดีขึ้นเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต (Upskill) รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องน ามาประยุกต์ใช้กับ
การท างาน (Newskill) เช่น ทักษะทางด้านดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจด้านการจัดการเรียนสอนระดับต่ ากว่า
ปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการจัดฝึกอบรมและการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม จากรูปแบบเดิมที่มีลักษณะการจัดแบบเผชิญหน้าเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) 
     ส านักมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยด าเนินการตาม

นโยบายของผู้บริหารส านักและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน  
 
ตารางที่ 2.1-1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวางแผนกลยุทธ์ 

ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

วิธีการรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี  (พ .ศ. 
2561 - 2580) 

- ส านักงานเลขานุการจัดท าบันทึกเวียนแจ้งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา    
ธิราช ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ไปยังฝ่าย 
- ผู้บริหารส านักแจ้งทราบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ต่อที่ประชุม 

2. ข้อมูล SWOT ความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกฝ่าย 

ส านักงานเลขานุการน าข้อมูลที่ได้จากการจัดอบรม เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่  23  
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านัก ก าหนดยุทธศาสตร์ 
แผนงานและโครงการ 

3. รายงานประจ าป ี น าข้อมูลจากการวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานทุกด้านของส านักในรายงาน
ประจ าปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผน 

4. ข้อมูลและเป้าหมายตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/โครงการมีการรายงานผลการด าเนินงานในทุกเดือน และรวบรวม
รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารส านัก รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 
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ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

วิธีการรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 

12 เดือน หากมีแนวโน้มผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการติดตามเร่งรัด
และร่วมกันหาแนวทางผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย
น าไปปรับใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

5. ข้อมูลการรับฟังเสียงลูกค้า น าข้อมูลการรับฟังเสียงลูกค้าผ่านแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ด้าน
โครงการสัมฤทธิบัตร การบริการวิชาการแก่สังคม การจัดฝึกอบรม การจัดการเรียน
การสอนในระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล และด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม น ามาประกอบการวางแผนการด าเนินงาน 

 
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (Work Systems and Core Competencies)   
     ส านักมีการออกแบบกระบวนงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญ ซึ่งครอบคลุมภารกิจและสอดคล้อง

กับสมรรถนะหลักด้านความช านาญในการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่าย เพ่ือการบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย กระบวนงานจัดฝึกอบรม กระบวนงานสัมฤทธิบัตร กระบวนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม และกระบวนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกระบวนงานสนับสนุน(Support Process) 
ได้แก่ กระบวนงานอ านวยการ และกระบวนงานบริหารทั่วไป รองรับการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายซึ่งส่งผลต่อการ
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เครือข่ายความร่วมมือโครงการ
สัมฤทธิบัตรร่วมกับโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวัน ในการส่งมอบคุณค่าและบริการที่ไปยังผู้เรียน
โครงการสัมฤทธิบัตร 
 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (Key Strategic Objectives)  
      ส านักจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

โดยใช้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นกรอบในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่
ส าคัญ  
 
ตารางที่ 2.1-2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละด้าน 

เป้าประสงค์หลัก วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการและมี
คุณภาพ มมีาตรฐานและเป็นท่ี
ยอมรับ 

1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม 
2. จัดฝึกอบรมตามมาตรฐานและเป็นไปตาม
ระบบบริหารงานคุณภาพ 

1. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม 
2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมของหน่วยงาน 
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เป้าประสงค์หลัก วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการวิชาการเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต       
การบ ริก ารวิช าการ เพื่ อการ
เรี ย น รู้ ต ล อด ชี วิ ต ได้ รั บ ก าร
สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 

1. ขยายบทบาท โครงการสัมฤทธิบัตรให ้
ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยาย โอกาส
ทางการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ
บริการที่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

1. จ านวนผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร 
2. ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ผู้รับบริการโครงการสัมฤทธิบัตร 
3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
และฐานข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม 
4. จ านวนโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรทางสั งคม ทั้ งใน
ประเทศ /ต่างประเทศ ในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
5. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายการท างาน 
การบูรณาการเครือข่ายเพื่อการ
ฝึกอบรมและการบริการวิชาการ
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการชุดการเรียนรู้และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
ชุดการเรียนรู้มีการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ 

1. พัฒนารายวิชา STOU Modular ให้ตรง
กับสมรรถนะในการท างานของกลุ่มเป้าหมาย 
2. มีมาตรฐานการจัดการรายวิชา STOU 
Modular และสร้างความพึงพอใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา Non-degree 
2. จ านวนรายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญาใน
ระบบโมดูลการสอนทางไกล 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนรายวิชาระดับต่ า
กว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล   

การสื่อสารการตลาดได้รับการ
พัฒนาด้วยการใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล   

ส่งเสริมการสื่อสารและท าการตลาดเชิงรุก
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ศิลปวัฒนธรรมไทยได้รับการ
ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ 

1. พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเ้กิดคณุค่าและ
ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน 
2. ส่งเสรมิโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม ความมีวินัย จติ
สาธารณะ/ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. จ านวนกิจกรรม/โครงการ/หรือจ านวนสื่อ
สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัยจิตสาธารณะและค่านิยมที่ดี
งาม /ส่ ง เส ริ ม ก าร เรี ย น รู้ วัฒ น ธรรม ที่
หลากหลายทั้งไทยและภูมิภาคเอเชีย   
3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์หลัก วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ 
บุ ค ล า ก ร ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพให้ มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

พัฒนาทรัพยากรบุคลากรของส านักให้มี
ความรู้และทักษะที่หลากหลายเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. คะแนนความส าเร็จของการพัฒนา
หน่วยงานสู่การเรียนรู้ (KM) 
2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ ได้รับการพัฒนา (40 ชม./คน/ปี ) เมื่อ
เทียบกับจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการส านักตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
                              แบบมีส่วนร่วม 
ระบบประกันคุณภาพได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านัก
ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ระดับคะแนนผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน  

องค์กรใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

ส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้ในการท างาน 

- 

 
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective Considerations) 
     ส านักได้พิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาส

เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมตามระบบบริหารงานคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดฝึกอบรมแบบ
ออนไลน์ การรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่ไม่จ ากัดอายุและวุฒิการศึกษา รวมถึงการมีสนามสอบที่
ครอบคลุมทั่วทุกภาค เพ่ือน าไปสู่ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มจ านวนผู้เข้าอบรมและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิ
บัตร มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในทุกกลุ่ม และเมื่อพิจารณา
โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของส านักท่ีได้มีการมอบหมายภารกิจด้านการ
จัดการเรียนการสอนในระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล ถือเป็นโอกาสเชิงเชิงกลยุทธ์ของส านัก
ในการขยายโอกาสทางการการศึกษาให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความต้องการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือ  Upskill 
และ Reskill ให้มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ความได้เปรียบด้านสมรรถนะหลักของส านักในการบริการ
จัดการทรัพยากรและเครือข่าย เพ่ือการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้สามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 

ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
(1) แผนปฏิบัติการ (Action Plans) 
     การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก ยึดตามแนวทางการด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

ก่อนการจัดท าแผนฯ ประจ าปี กองแผนงานจะจัดประชุมชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ปฏิทินการจัดท าแผน รายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สรุปเป้าหมายการจัด

การศึกษา การถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี และกิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาระยะ 5 ปี 
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นโยบาย/แนวทางการพัฒนาประจ าปี นโยบายงบประมาณ และแบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

จากนั้นส านักได้ชี้แจงไปยังบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดท าแผนตามผลผลิตที่รับผิดชอบ การจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี กิจกรรม/โครงการ

ในแผนพัฒนา ระยะ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของส านัก ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา

และส่งรองอธิการบดีในก ากับดูแลให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีประกอบด้วยภารกิจหลักของ

ส านัก จ านวน 5 ผลผลิต คือ   

1. ผลผลิตการบริการวิชาการแก่สังคม รหัส ข 1.2.1  

2. ผลผลิตการพัฒนาผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รหัส ข 2.1.1  

3. ผลผลิตการจัดฝึกอบรม สศต. รหัส จ 1.4.1  

4. ผลผลิตการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น รหัส ง 2.2.1  

5. ผลผลิตบริหารทั่วไป ส านักการศึกษาต่อเนื่อง รหัส พ 1.1.8  

 

(2) การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ (Action Plan Implementation) 

    เมื่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ส านักได้แจ้งทราบต่อที่

ประชุมผู้บริหารและเวียนแจ้งไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ

ตามล าดับชั้น โดยกองแผนงานจะเป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี

และจัดให้มีการลงนามค ารับรองในระดับส านักระหว่างผู้อ านวยการส านักกับรองอธิการบดีในก ากับดูแล ในระดับ

ฝ่ายระหว่างหัวหน้าฝ่ายกับผู้อ านวยการส านัก และรายบุคคลผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อน

เงินเดือนประจ าปี (ปม.3.1) ส านักมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรายงานผลตามระบบของส านักและของมหาวิทยาลัยตามกรอบระยะเวลาที่

ก าหนด ได้แก่ การติดตามผลการด าเนินงานภายในส านักเป็นประจ าทุกเดือนผ่านช่องทาง One Drive และ

น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน การรายงานผลประจ าเดือนใน

ระบบ AE และการรายงานผลตามค ารับรองฯ ในระบบ e-Performance รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน ตามระบบ

ของมหาวิทยาลัย  

 

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) 
      ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก ที่ใช้ในการติดตามความส าเร็จ

และประสิทธิผลของแผน แบ่งตามผลผลิต จ านวน 5 ผลผลิต ดังตารางที่ 2.2-1  
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ตารางที่ 2.2-1 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ความถึ่ในการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

รหัส พ 1.1.8 ผลผลิตการบริหารงานทั่วไป สศต. 

1 คะแนนความส าเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่การ

เรียนรู้ (KM) 

6 และ 12 เดือน ส านักงานเลขานุการ 

2 คะแนนเฉลี่ยของจ านวนเรื่องที่ได้จัดส่งตามระยะเวลา

ที่ก าหนด 

6 และ 12 เดือน ส านักงานเลขานุการ 

3 ร้อยละของจ านวนรายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่

ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดท า

สัญญาจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลาตามมาตรการที่

กองพัสดุก าหนด 

6 และ 12 เดือน ส านักงานเลขานุการ 

4 ร้อยละของจ านวนรายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ) 

ทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย (รวมเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายการระหว่าง

ปี) มีการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 

6 และ 12 เดือน ส านักงานเลขานุการ 

5 ร้อยละประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ฯ เที ยบกับงบประมาณ ที่ ได้ รับจัดสรร/บริหาร 

ปีงบประมาณ 2564 (ไม่รวมงบบุคลากรและงบลงทุน) 

6 และ 12 เดือน ส านักงานเลขานุการ 

รหัส  ข 1.2.1 ผลผลิตการบริการเผยแพร่วิชาการแก่สังคม 

6 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 6 และ 12 เดือน ฝ่ายบริการ 

เผยแพร่ทางไกล 
7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ

บริการวิชาการแก่สังคม 
6 และ 12 เดือน ฝ่ายบริการ 

เผยแพร่ทางไกล 
8 จ านวนโครงการบริการสังคมที่ด าเนินการโดยศูนย์วิจัย

เฉพาะทางที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากภายใน/
ภายนอก 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายบริการ 

เผยแพร่ทางไกล 

9 จ านวนโครงการบริการวิชาการจากศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทางที่น ามาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายบริการ 

เผยแพร่ทางไกล 
รหัส  ข 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาการเรียนการสอนสัมฤทธบิัตร 

10 จ านวนผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร 6 และ 12 เดือน ฝ่ายบริการ 

เผยแพร่ทางไกล 
11 จ านวนผู้เรียนสัมฤทธิบัตรในโครงการเรียนล่วงหน้า 6 และ 12 เดือน ฝ่ายบริการ 

เผยแพร่ทางไกล 
12 จ านวนผู้เรียนสัมฤทธิบัตรในกลุ่มผู้สูงอายุ 6 และ 12 เดือน ฝ่ายบริการ 

เผยแพร่ทางไกล 
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ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ความถึ่ในการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

13 จ านวนรายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีแบบโมดูลล่า 6 และ 12 เดือน ฝ่ายพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีการฝึกอบรม 

14 จ านวนผู้เรียนรายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีแบบ

โมดูลล่า 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีการฝึกอบรม 

15 ร้อยละของรายรับจริงเมื่อเทียบกับประมาณการ

รายรับ 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีการฝึกอบรม 

16 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการ
สัมฤทธิบัตร 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายบริการ 

เผยแพร่ทางไกล 
17 ความพึงพอใจของผู้เรียนรายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญา

ตรีแบบโมดูลล่า 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีการฝึกอบรม 

รหัส  ง 2.2.1 ผลผลิตการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย 

18 จ านวนโครงการ/กิ จกรรมการท านุ บ ารุ งศิ ลป 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 และ 12 เดือน ฝา่ยอุทยานการศึกษา 

19 จ านวนนักศึกษา/ประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายอุทยานการศึกษา 

20 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/หรือจ านวนสื่อสร้างสรรค์ที่

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ

และค่านิยมที่ดีงาม/ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่

หลากหลายทั้งไทยและภูมิภาคเอเชีย 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายอุทยานการศึกษา 

21 มีรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายอุทยานการศึกษา 

22 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายอุทยานการศึกษา 

23 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/ประชาชนที่เข้า

ร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายอุทยานการศึกษา 

รหัส  จ 1.4.1 ผลผลิตการฝึกอบรม สศต. 

24 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายบรหิาร 
การฝึกอบรม 

25 มีโครงการฝึกอบรมระยะสั้น/e-training ใหม่ส าหรับ 6 และ 12 เดือน ฝ่ายบรหิาร 
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ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ความถึ่ในการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

แรงงานระดับต้น ระดับกลาง เยาวชนเพื่ อเข้าสู่
ตลาดแรงงานและผู้สูงอายุ/ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้ เข้ากับวิถีใหม่  (New 
Normal) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 

การฝึกอบรม 

26 ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในแต่
ละครั้งเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายบรหิาร 
การฝึกอบรม 

27 ร้อยละของรายรับจริงเมื่อเทียบกับประมาณการ
รายรับ 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายบรหิาร 
การฝึกอบรม 

28 คะแนนเฉลี่ยความพึ งพอใจของผู้ เข้ารับบริการ
ฝึกอบรมของหน่วยงาน 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายบรหิาร 
การฝึกอบรม 

29 ร้อยละของจ านวนรายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่
ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจัดท า
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลาตามมาตรการที่
กองพัสดุก าหนด 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายบรหิาร 
การฝึกอบรม 

30 ร้อยละของจ านวนรายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ) 
ทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย (รวมเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายการระหว่าง
ปี) มีการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายบรหิาร 
การฝึกอบรม 

31 ร้อยละประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/บริหาร ปีงบ 
ประมาณ 2564 (ไม่รวมงบบุคลากรและงบลงทุน) 

6 และ 12 เดือน ฝ่ายบรหิาร 
การฝึกอบรม 

 

 (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projection) 
       ส านักมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการและค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจ าปี การคาดการณ์ผลการด าเนินงานหรือค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่

ถ่ายทอดมาจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยใช้กรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น 

การค านวณค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดโดยใช้ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี หรือใช้ค่าเป้าหมายการจัดการศึกษาของ

ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรเป็นตัวคาดการณ์ผลการด าเนินงาน และมีการทบทวนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดทั้งระยะ

สั้นและระยะยาวตามสภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ  

 
 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) 
   การบริหารงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้บริหารส านักได้มีการติดตาม
สถานการณ์และมาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานและท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ทั้งนี้ ผู้บริหารส านักได้มีการ
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ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาสและช่วงเวลาที่เหลือพร้อมแนวโน้มความเป็นไปได้เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการโดยการปรับลดค่าเป้าหมายและงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนปรับกล
ยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดฝึกอบรม การบริการวิชาการแก่
สังคม จากรูปแบบเดิมที่ เป็นการจัดแบบเผชิญหน้าเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น พร้อมทั้งสื่อสารไปยัง
ผู้รับผิดชอบแต่ละผลผลิตเพ่ือด าเนินการตามแผนที่มีการปรับเปลี่ยน และก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและรายงานต่อมหาวิทยาลัยได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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เอกสารอ้างอิงหมวด 2 กลยุทธ์  

1. เอกสารอ้างอิงข้อ 2.1 ก-1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษา 

    ตลอดชีวิต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)    

2. เอกสารอ้างอิงข้อ 2.1 ก-2 ร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

3. เอกสารอ้างอิงข้อ 2.1 ก-3 รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่  

    15 มีนาคม 2564 วาระท่ี 4.1 ยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี  

    (พ.ศ. 2561 – 2565) 

4. เอกสารอ้างอิงข้อ 2.1 ก-4 รายงานการประชุมบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 

       2 มีนาคม 2564 วาระท่ี 1.6 และ วาระท่ี 4.1 

5. เอกสารอ้างอิงข้อ 2.2 ก-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. เอกสารอ้างอิงข้อ 2.2 ก-2 รายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       (ระบบ e-Performance) 

7. เอกสารอ้างอิงข้อ 2.2 ข-1 หนังสือท่ี อว 0602.08(01)/858 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอปรับ 

    ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2564 (รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
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หมวด 3 ลูกค้า (Customers) 
 

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations)  
 ส านักมุ่งเน้นการให้บริการที่ประทับใจแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มตามแนวทางค่านิยมองค์กรที่ได้ก าหนดไว้ ใน
การให้บริการค านึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเวลา ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ เพ่ือ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
 

ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
    (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current Students and Other Customers) 

          ส านักมีวิธีการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ/ความคาดหวัง ตลอดจนความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการของส านักผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น จดหมาย โทรศัพท์ อีเมล์ สื่อ
สังคมออนไลน์ และการลงพ้ืนที่แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรและหลักสูตรฝึกอบรม การรับฟังเสียงของ
ลูกค้าแบ่งตามกลุ่มผู้รับบริการตามภารกิจ และก าหนดให้แต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบผู้ด าเนินการ  
 
ตารางที่ 3.1-1 การรับฟังเสียงลูกค้า 

ลูกค้า/ผู้รับบริการ ช่องทางการรับฟัง ความถี่ การน าสารสนเทศไปใช้ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เข้ารับการอบรม/ 
หน่วยงานความร่วมมือ 

1. แบบส ารวจความ   
ต้องการในการฝึกอบรม 
2. โทรศัพท์ตอบค าถาม 
3. e-mail 
4. สื่อสังคมออนไลน์
(Facebook , Line) 
5. แบบประเมินผล 
การฝึกอบรม 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

ประจ า/ต่อเนื่อง 
 
” 
” 
” 
 

1. หลักสูตรที่ตรงกับ 
ความต้องการและน าไปใช้
ได้จริง 
2.. ค่าลงทะเบียน 
ที่เหมาะสม 
3. เทคนิคการน าเสนอ 
ของวิทยากร 
4. สถานท่ีและบรรยากาศ 
5. การบริการทีป่ระทับใจ 

ฝ่ายบรหิาร 
การฝึกอบรม 

ผู้เรียนสัมฤทธิบัตร 
 

1. จดหมาย 
2. โทรศัพท์ตอบค าถาม 
3. e-mail 
4. สื่อสังคมออนไลน์
(Facebook , Line) 
5. กระดานสนทนา 
6. การลงพื้นที่แนะแนว
การศึกษาโครงการสมัฤทธิ
บัตรและหลักสูตร
ฝึกอบรม 

ประจ า/ต่อเนื่อง 
” 
” 
” 
” 
” 

4-6 ครั้ง/ป ี

1. ค่าลงทะเบียน 
ที่เหมาะสม 
2. เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา 
ไม่จ ากดัเพศ วัย และวุฒิ
การศึกษา 
3. เรียนสะสมชุดวิชา 
4. การน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการประกอบวิชาชีพ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 

ฝ่ายบริการ 
เผยแพร่
ทางไกล 



48 
 

ลูกค้า/ผู้รับบริการ ช่องทางการรับฟัง ความถี่ การน าสารสนเทศไปใช้ ผู้รับผิดชอบ 
7. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เรียน
สัมฤทธิบัตร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ / 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
บริการวิชาการแก่สังคม 

1. โทรศัพท์ตอบค าถาม 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

ประจ า/ต่อเนื่อง 
” 
 

1. รูปแบบโครงการ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคคล ชุมชน 
และสังคม 
4. น าไปใช้ประโยชน ์
ในการประกอบวิชาชีพ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ฝ่ายบริการ 
เผยแพร่
ทางไกล 

ผู้รับบริการการจัด 
การเรียนการสอนระดับ 
ต่ ากว่าปริญญาในระบบ 
โมดูลการสอนทางไกล 

1. โทรศัพท์ 
2. e-mail 
3. สื่อสังคมออนไลน ์
(Facebook , Line) 
4. แบบประเมินความ 
พึงพอใจผู้เรียนรายวิชา
ระดับต่ ากว่าปรญิญาแบบ
โมดลูล่า 

ประจ า/ต่อเนื่อง 
” 
” 
 
” 
 

1. รายวิชาที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการ  
2. การพัฒนาทักษะและ
ความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพและการด ารงชีพ 
3. การสื่อสารการตลาด 
ที่สามารถเข้าถึงและตรง
กลุ่มเป้าหมาย 

ฝ่ายพัฒนาสื่อ 
และเทคโนโลย ี
การฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ท านุบ ารุงศิลป 

วัฒนธรรม 

1. โทรศัพท์ 
2. e-mail 
3. สื่อสังคมออนไลน ์
(Facebook , Line) 
4. แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา/
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประจ า/ต่อเนื่อง 
” 
” 
” 
” 
 

1. รูปแบบกิจกรรม 
2. การบริการที่ดีแก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ความหลากหลายของ
กิจกรรม 
4. การมีส่วนร่วม 
5. การน าไปใช้ประโยชน์ 

ฝ่ายอุทยาน 
การศึกษา 

บุคลากรของส านัก/ 
หน่วยงานภายใน/ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

1. แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากร 
(กองทุนพัฒนาบุคลากร
เพื่อการศึกษาทางไกล , 
การจัดการความรู้ส านัก) 
2. โทรศัพท์ติดต่อ   
ประสานงาน 
 

1-2 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 

ประจ า/ต่อเนื่อง 
 
 

2. ข้ันตอนการให้บริการ 
3. คุณภาพการให้บริการ 
4. หัวข้อ/หลักสตูร 
การพัฒนาบุคลากร 
 

ส านักงาน 
เลขานุการ 
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ลูกค้า/ผู้รับบริการ ช่องทางการรับฟัง ความถี่ การน าสารสนเทศไปใช้ ผู้รับผิดชอบ 
3. แบบส ารวจความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อ
การให้บริการ 

ปี 1 ครั้ง 

 

    (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี (Potential Students and Other Customers) 

                   ส านักมีการรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมีในอนาคต ด้านการจัดฝึกอบรมนอกจาก

จะรักษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดิมแล้วยังแสวงหาลูกค้าใหม่ ๆ เข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป ได้แก่ การจัดท าแบบ

ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมไปยังหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย โดยมาจุดประสงค์เพ่ือส ารวจและวางแผนการ

จัดอบรม/สร้างหลักสูตรใหม่/บริการใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคตให้มากที่สุด ใน

ด้านหลักสูตรสัมฤทธิบัตรมีการลงพ้ืนที่แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรตามความต้องการของหน่วยงาน

หรือสถานศึกษา ได้แก่ การมอบมุมการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้าแก่โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ร้องขอ ซึ่งเป็น

มุมการศึกษาที่ให้แนวคิดแก่นักเรียนในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร เพ่ือให้นักเรียน

มัธยมศึกษาหรือทุกระดับชั้นได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลายและสะสมชุดวิชา เมื่อพร้อมจึง

โอนชุดวิชาเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ. ตามโครงสร้างหลักสูตร นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การพัฒนาการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning) ร่วมกับโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนา 

ระดับปริญญาตรี สาขาการเกษตร ในการสร้างพ้ืนที่การศึกษาบนแนวคิด ม.ปลาย+ป.ตรี+การเรียนรู้จากสภาพจริง 

ให้กับเยาวชนชาติพันธุ์ม้งบนภูชี้ฟ้า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และขยายผลไปยังระบบการศึกษาทางเลือก 

(Alternative Education) แก่เยาวชนที่สนใจท าธุรกิจการเกษตร พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะร่วมกันน าไปสู่การให้บริการที่ดีและสร้างความประทับแก่ผู้เรียน เป็นต้น 

 

ข. การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการก าหนดหลักสูตรและบริการฯ  
(1) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other Customer Segmentation) 
     ส านักมีการก าหนดกลุ่มผู้เรียนและลูกค้าผู้รับบริการตามหลักสูตรและบริการที่ส าคัญ โดยใช้ข้อมูล

ความต้องการ ความคาดหวัง ประกอบการจ าแนก และให้สอดคล้องกับพันธกิจแต่ละด้าน  

 

ตารางที่ 3.1-2 การจ าแนกกลุ่มผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

หลักสูตร/บริการ ผู้เรียน/ผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย 

หลักสตูรสัมฤทธิบัตร   ผู้เรยีนสัมฤทธิบตัร 1. ผู้สนใจทั่วไป 
2. นักศึกษา มสธ. 
3. นักเรียน/นักศึกษา สถาบันการศึกษา 
   อื่น ๆ 



50 
 

หลักสูตร/บริการ ผู้เรียน/ผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย 

4. หน่วยงานภาครัฐ  
5. หน่วยงานภาคเอกชน 
6. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

หลักสตูรการฝึกอบรม - ผู้เข้ารับการอบรม 
- หน่วยงานความร่วมมือ 

1. ผู้สนใจทั่วไป 
2. หน่วยงานภาครัฐ  
3. หน่วยงานภาคเอกชน 
4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม - สาขาวิชา/หน่วยงานภายใน/ภายนอก 
  มหาวิทยาลัย 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ผู้สนใจทั่วไป 
2. หน่วยงานภาครัฐ  
3. หน่วยงานภาคเอกชน 
4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

การจัดการเรยีนการสอนระดับต่ ากว่า
ปริญญาในระบบ โมดลูการสอนทางไกล 

ผู้รับบริการรายวิชา STOU Modular 1. ผู้สนใจทั่วไป 
2. หน่วยงานภาครัฐ 
3. หน่วยงานภาคเอกชน 
4. นักศึกษาและศิษย์เก่า มสธ. 
5. บุคลากร มสธ. 

โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- หน่วยงานความร่วมมือ 

1. ผู้สนใจทั่วไป 
2. บุคลากร มสธ. 
3. นักศึกษา มสธ. 
4. ผู้สนใจทั่วไปในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 
   (ศวช.มสธ) 

การสนับสนุนการบริหารจัดการ 
งานของส านัก 

- ผู้รับบริการภายในส านัก 
- ผู้รับบริการภายใน/ภายนอก 
  มหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรของส านัก 
2. สาขาวิชา/หน่วยงานภายใน 
   มหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

 

 (2) การจัดการศึกษาและบริการฯ (Program and Service Offerings) 
       การจัดการศึกษาและบริการที่ส าคัญตามภารกิจ มีการน าสารสนเทศที่ได้จากการรับฟังเสียงของ
ลูกค้าที่มีต่อหลักสูตรและบริการ เพ่ือออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการบริการ/หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ  
ความคาดหวังของผู้เรียนและผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม รวมทั้ง มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับกระบวนการ
ให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงสารสนเทศด้านผู้เรียนสัมฤทธิ
บัตรให้ครอบคลุม สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกทุกที่ ทุกเวลา การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมและการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นรูปแบบออนไลน์ให้มากข้ึน เป็นต้น  
 
 



51 
 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)  
ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ 

(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) 
      การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม ในแต่ละปีส านักฯ จะมีการจัดพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบปะเจอกัน และถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์ผู้สอน การ

จัดซุ้มแสดงความยินดีให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา ในส่วนของการให้บริการจัดฝึกอบรมที่เป็นหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป 

และหลักสูตรโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรัก ความผูกพัน 

ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเองและวิทยากร แบ่งเป็นกิจกรรมก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักสูตรการอบรม เช่น 

กิจกรรมละลายพฤติกรรม ในระหว่างการอบรมมีการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน และหากเป็นหลักสูตรค้างคืนจะ

มีการจัดกิจกรรมสาระสังสรรค์ โดยมีวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ นอกจากนี้ ในด้าน

ความสัมพันธ์หน่วยงาน ในทุกปีช่วงเทศกาลปีใหม่ส านักจะจัดส่งกระเช้าของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่ไปให้แก่

ลูกค้าและเครือข่ายความร่วมมือที่ส าคัญ เช่น โรงเรียนบริหารธุรกิจไอ -เซิฟ โรงแรมตวันนา ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยส านักจะจัดท าบัตรอวยพรปีใหม่ส่งไปยัง

แต่ละหน่วยงานด้วยเช่นเดียวกัน 

 
 (2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other Customer 

Access and Support)     
     ส านักวางระบบการให้บริการเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้าแต่ละกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศของหน่วยงาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การให้บริการผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล์ สื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook , Line) เว็บไซต์ของส านัก และการลงพ้ืนที่แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
และการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
ตารางที่ 3.2-1 การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 

ลูกค้า ช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้เข้ารับการอบรม/ 
หน่วยงานความร่วมมือ 

โทรศัพท์ , อีเมล์ , เว็บไซต์ ,  
สื่อสังคมออนไลน์ (Line , 
Facebook)  

การจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทั่ วไป หลักสูตร
ฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรฝึกอบรมร่วมมือกับ
หน่วยงาน การส ารองที่นั่ งเข้าอบรม เอกสาร/ใบ
สมัคร/หนังสือเชิญเข้าอบรม การช าระค่าลงทะเบียน   

ผู้เรียนสัมฤทธิบัตร โทรศัพท์ , อีเมล์ , เว็บไซต์ , 
กระดานสนทนา , สื่อสังคม
ออนไลน์ (Line , Facebook) , 
การลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา

ข้อมูลโครงการสัมฤทธิบัตร ชุดวิชาที่เปิดสอน การรับ
สมัคร การช าระเงิน ตารางสอบ ก าหนดการสอบและ
สนามสอบ ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร  
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ลูกค้า ช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศ 
โครงการสัมฤทธิบัตร , App 
SISA ของมหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

โทรศัพท์ , อีเมล์ , เว็บไซต์ ,  
สื่อสังคมออนไลน์ (Line , 
Facebook)  

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่สั งคม   
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  แบบฟอร์มจัดท า
โครงการ 

ผู้รับบริการการจัดการเรียนการ
สอนระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบ
โมดูลการสอนทางไกล 

โทรศัพท์ , อีเมล์ , เว็บไซต์ ,  
สื่อสังคมออนไลน์ (Line , 
Facebook)  

ข้อมูลรายวิชา STOU Modular  
 

ผู้ เข้ า ร่ วมกิ จก รรมท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม/ 
หน่วยงานความร่วมมือ 

โทรศัพท์ , อีเมล์ , เว็บไซต์ ,  
สื่อสังคมออนไลน์ (Line , 
Facebook)  

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเข้าร่วม
กิจกรรม เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม   
 

 
(3) การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management)      
     ส านักมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและจัดการข้อร้องเรียนของผู้เรียนและลูกค้าผู้รับบริการ ตาม

ตารางที่ 3.1 โดยแต่ละหลักสูตร/บริการจะมีเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ทันที 

กรณีปัญหา/ข้อร้องเรียนไม่อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน จะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือ

รับทราบและร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรือส่งต่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแก้ปัญหาภายในเวลาที่ก าหนด 

พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้กับผู้เรียนและลูกค้าผู้รับบริการทราบ  

 

ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1) ความพึ งพอใจ ความไม่พึ งพอใจและความผู กพั น  (Satisfaction, Dissatisfaction, and 

Engagement) 
     การด าเนินงานทุกภารกิจของส านักได้ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเมื่อเสร็จ

สิ้นการด าเนินงานทั้งที่เป็นทางการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย 
ปานกลาง มาก และมากที่สุด และแบบไม่เป็นทางการโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้รับบริการและการ
สอบถามด้วยวาจา พร้อมทั้งก าหนดเป็นตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านคุณภาพของแต่ละภารกิจบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานพร้อมทั้งรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร
ส านักเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีต่อการให้บริการของส านัก โดยงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ กองแผนงาน 
เป็นผู้จัดท าให้กับทุกหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานและเป็นคะแนนรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี มิติด้านคุณภาพ ตัวชี้วัดระดับคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจการให้บริการตามภารกิจบริการของหน่วยงาน (กส.4)   
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ตารางที่ 3.2-2 ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจ 
ผลผลิต ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การบริหารงานท่ัวไป สศต. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการ
ให้บริการตามภารกิจบริการของหน่วยงาน 
(กส.4)   

4.00 ส านักงานเลขานุการ 

การบริการวิชาการแก่สังคม ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

86.00 ฝ่ายบริการ 
เผยแพร่ทางไกล 

การพัฒนาการเรียนการสอน
สัมฤทธิบัตร 

1 . ค ะแนน เฉลี่ ย ค วามพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการโครงการสัมฤทธิบัตร 
 

> 4.00 ฝา่ยบริการ 
เผยแพร่ทางไกล 

 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนรายวิชาระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรีแบบโมดูลล่า 

> 3.50 ฝ่ายพัฒนาสื่อและ 
เทคโนโลยีการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม สศต. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมของหน่วยงาน 

4.00 ฝ่ายบรหิาร 
การฝึกอบรม 

การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

ร้อยละความพึ งพอใจของนักศึกษา /
ประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 > 80.00 ฝ่ายอุทยาน 
การศึกษา 

 
(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น (Satisfaction Relative to Other Organizations)  
     การด าเนินงานที่ผ่านมาส านักฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละภารกิจ แต่ยังไม่มี

การรวบรวมสารเทศเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการเปรียบเทียบกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  
 

ค. การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด 
    ส านักมีการน าข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากเสียงของลูกค้าไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการแต่ละด้าน 

เช่น ด้านสัมฤทธิบัตร มีการปรับปรุงกระบวนการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบฯ จากเดิมเมื่อผู้เรียนไม่
สามารถมาเข้าร่วมพิธีมอบฯ ได้ ส านักจะจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรให้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบฯ โดยใช้ระยะเวลา
ประมาณ 45 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และไม่ตอบสนองต่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีของ
ผู้เรียน จึงได้ปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาลง โดยปัจจุบันก่อนการจัดพิธีมอบฯ ประจ าปี ส านักจะท าการส่งแบบ
ส ารวจความต้องการเข้าร่วมพิธีมอบฯ ไปยังผู้ส าเร็จการศึกษา หากผู้เรียนแจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้าร่วมพิธีมอบฯ 
ส านักจะจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรไปให้ทางไปรษณีย์ทันที โดยไม่ต้องรอหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบฯ เป็นต้น 
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เอกสารอ้างอิงหมวด 3 ลูกค้า  
1. เอกสารอ้างอิงข้อ 3.1 ก-1 กิจกรรมมอบมุมการศึกษา โครงการเรียนล่วงหน้า ณ โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี 
       เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
2. เอกสารอ้างอิงข้อ 3.1 ก-2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

    ร่วมกับโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 
3. เอกสารอ้างอิงข้อ 3.2 ข-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2564 
4. เอกสารอ้างอิงข้อ 3.2 ข-2 รายงานการประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่  
       15 มีนาคม 2564 วาระท่ี 1.4 สรุปการจัดโครงการท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม 
       วันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
5. เอกสารอ้างอิงข้อ 3.2 ข-3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา  

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
6. เอกสารอ้างอิงข้อ 3.2 ข-4 รายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ธุงอีสาน กับการสร้างอาชีพ เสริม 
       รายได้แก่ชุมชน วันที่ 8 เมษายน 2564 
7. เอกสารอ้างอิงข้อ 3.2 ข-5 ข้อมูลการจัดอบรมและระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. เอกสารอ้างอิงข้อ 3.2 ข-6 รายงานการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน มสธ.  

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส านักการศึกษาต่อเนื่อง หน้า 41) 
9. เอกสารอ้างอิงข้อ 3.2 ค-1 รายงานผลความพึงพอใจการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(10-63)E11-11-63/web11-11-63/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(10-63)E11-11-63/web11-11-63/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-64)E19-3-64/web19-3-64/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-64)E19-3-64/web19-3-64/index.asp
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 

 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของหน่วยงาน (Measurement, Analysis, and 

Improvement of Organizational Performance)  
ก. การวัดผลการด าเนินการ 

(1) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) 
      ผู้บริหารส านักให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (ตารางที่    

2.2-1) ลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการลงนามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีระดับฝ่ายและถ่ายทอดสู่รายบุคคล มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีเป็นประจ าทุกเดือนผ่านทาง One Drive และรายงานในระบบ 3 มิติ (AE) การติดตามความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารส านัก ก่อนรายงานผ่าน

ระบบ e-Performance ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่ออธิการบดี รองอธิการบดี เพ่ือ

รับทราบถึงปัญหา/อุปสรรค ทุกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ส่วนคะแนนผลการประเมินตามค ารับรองฯ จะ

น าไปใช้ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของบุคลากร  

 
 (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
      ส านักมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานปัจจุบันกับผลงานย้อนหลัง 3 ปี (Baseline) และ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านัก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส

โคโรน่า 2019 ส านักได้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนฯ และค ารับรองการปฏิบัติราชการให้พร้อมรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ งได้มีการน าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบการ

ด าเนินงานระหว่างสถาบัน/หน่วยงาน ที่มีความโดดเด่น/เหนือกว่า ด้านการฝึกอบรม โครงการสัมฤทธิบัตร และ

ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล โดยเลือกใช้ข้อมูลเชิงการบริหาร

จัดการของหน่วยงานเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนางานตามภารกิจที่ส าคัญของส านักฯ 

 
 (3) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility) 

       ระบบการวัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ส านักได้ด าเนินการตามแนวทางระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งในส่วนของระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน (ระบบ AE) และระบบรายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ (e-Performance) ซึ่ง
กองแผนงานจะเป็นผู้ก าหนดปฏิทินการรายงานผล ดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
การด าเนินงานของส านัก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้บริหารส านักได้มีการ
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ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและประชุมร่วมกันพิจารณามาตรการต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัย
ก าหนด เพ่ือปรับวิธีการปฏิบัติงาน เช่น การจัดประชุมรูปแบบออนไลน์ การติดตามงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เป็น
ต้น ตลอดจนมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวโน้มการด าเนินการเพ่ือทบทวนตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแผนฯ และค ารับรองการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งสื่อสารไปยัง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินงานได้ทันตามก าหนดเวลา 
 
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (Information, and Knowledge Management)  

ข. ความรู้ของหน่วยงาน 
(1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
     การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยอาศัยเครื่องมือการจัดการความรู้ตามภาพ 4.1-1 

เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน การสร้างความรู้/ก าหนดประเด็นความรู้แต่ละปี คณะท างานจัดการความรู้ของ

ส านักจะท าหน้าที่ในการศึกษา พัฒนา สร้าง รวบรวม และจัดระเบียบองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน

ภารกิจของส านักด้านบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนและพัฒนาองค์กร จาก

การพิจารณาตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ตัวชี้วัดจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เลื่อนต าแหน่ง

ความก้าวหน้าในสายงานที่สูงขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ประกอบกับปัญหา/อุปสรรคของบุคลากรในการ

จัดท าผลงานวิชาการ คณะท างานจึงได้น าเสนอประเด็นความรู้ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักเพ่ือพิจารณา

หัวข้อเรื่อง บุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงที่จะถ่ายทอดความรู้ วันเวลาและสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรที่ร่วมแลกเปลี่ยน จากนั้นส านักได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม  หลังเสร็จสิ้น

กิจกรรมมีการสรุปความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือจัดท าเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลพร้อมทั้งน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก เพ่ือให้บุคลากรและผู้สนใจ

สามารถเข้าถึงความรู้และน าไปใช้งาน การติดตามผลการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และรายงานผล

การด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

 
 

ภาพ 4.1-1 กระบวนการจัดการความรู้ของส านัก 



57 
 

(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
     ส านักได้มีการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนด

ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ของบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง วันที่ 31 
มีนาคม - 1 เมษายน 2564 เพ่ือขอรับการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในการด าเนินการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส านักตระหนักถึงความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น มีสมรรถนะในการท างานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
สามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้กับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้บรรลุผลและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ
เป็นกันเองและคุ้นเคย ส านักได้มีการคัดเลือกบุคลากรภายในส านักที่เป็นต้นแบบความส าเร็จ (รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง) ให้
เป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการสู่ความส าเร็จการจัดท าผลงานวิชาการ โดยผู้อ านวยการส านักท าหน้าที่เป็น
ผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดท าผลงานวิชาการ ได้แก่ ขั้นตอนการประเมินค่างาน โครงสร้าง
การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และมีการแบ่งกลุ่มตามระดับต าแหน่งเพ่ือฝึก
ปฏิบัติก่อนน าเสนอและวิพากษ์งานเป็นรายบุคคล โดยผู้อ านวยการส านักเป็นผู้ให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะแก่
บุคลากรอย่างใกล้ชิด  
 

(3) การเรียนรู้ระดับหน่วยงาน (Organizational Learning) 
      ส านักได้จัดท าแนวทางในการจัดท าผลงานวิชาการหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ ของบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก (https:// 
oce.stou.ac.th/media-publish/ หัวข้อ สื่อเผยแพร่ > แนวทางในการจัดท าผลงานวิชาการหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน) พร้อมตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์ ของบุคลากร (รุ่นพ่ี) ที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งใน
ระดับสูงขึ้น เพ่ือให้บุคลากรศึกษาและน าไปใช้ประกอบการจัดท าผลงานวิชาการ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันโดยเฉพาะผู้ที่มีต าแหน่ง/ระดับต าแหน่งเดียวกัน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น ท าให้การจัดท า
ผลงานวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและสัมฤทธิ์ผลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  
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เอกสารอ้างอิงหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
1. เอกสารอ้างอิงข้อ 4.1 ก-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เอกสารอ้างอิงข้อ 4.1 ก-2 ค ารบัรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. เอกสารอ้างอิงข้อ 4.2 ก-3 หนังสือขอปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
       งบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. เอกสารอ้างอิงข้อ 4.2 ก-4 การเทียบเคียงผลการด าเนินการด้านโครงการสัมฤทธิบัตร ด้านการจัดฝึกอบรม และ 
       การจัดการศึกษาในลักษณะ Non-degree 
5. เอกสารอ้างอิงข้อ 4.2 ข-1 ค าสั่งคณะท างานจัดการความรู้ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
6. เอกสารอ้างอิงข้อ 4.2 ข-2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนด 

    ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ของบุคลากร 
    ส านักการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 

7. เอกสารอ้างอิงข้อ 4.2 ข-3 รายงานผลการจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ  
    ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ของบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

8. เอกสารอ้างอิงข้อ 4.2 ข-4 เว็บไซต์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง หัวข้อ สื่อเผยแพร่ > แนวทางในการจัดท าผลงาน 
    วิชาการหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oce.stou.ac.th/media-publish/
https://oce.stou.ac.th/media-publish/
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หมวด 5 บุคลากร (Workforce) 
 
5.1 สภาวะแวดลอ้มด้านบุคลากร (Workforce Environment)  
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส าคัญขององค์กร ส านักได้ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากร และการด าเนินการต่าง ๆ ให้มีความพร้อมด้านอัตราก าลังที่เพียงพอและ
เหมาะสมทั้งด้านปริมาณและขีดสมรรถนะต่อการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต  

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  
          - คะแนนเฉลี่ยของการประเมินสมรรถนะของบุคลากรท้ังหน่วยงาน 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดสมรรถนะบุคลากรแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะทางการ
บริหาร และ 3) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน ดังนี้ 
 1. สมรรถนะหลัก  ก าหนดให้ใช้สมรรถนะหลักเช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) และก าหนดเพ่ิมอีก 1 สมรรถนะ (ความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาทางไกล) เพ่ือให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 2. สมรรถนะทางการบริหาร ก าหนดให้ใช้สมรรถนะหลักเช่นเดียวกับส านักงาน ก.พ. 
 3. สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ก าหนดให้
ใช้สมรรถนะตามส านักงาน ก.พ. และที่ก าหนดขึ้นใหม่เพ่ือให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ในการก าหนดสมรรถนะของส านัก ได้ก าหนดให้ใช้ตามมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
ส านักและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การมีจริยธรรม 4) 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 5) การท างานเป็นทีม 
 2. สมรรถนะทางการบริหาร จ านวน 5 สมรรถนะ คือ 1) ความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาทางไกล 2) 
การมีจริยธรรม 3) การบริการที่ดี 4) การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน 5) การท างานแบบมุ่งผลส าเร็จของ
งาน 
 3. สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน จ านวน 5 สมรรถนะ ก าหนดตามภารกิจหลักและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของฝ่ายต่าง ๆ 
 การประเมินสมรรถนะบุคลากรของส านัก อ้างอิงตามโครงสร้างการประเมิน (ตารางที่ 5.1) ของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้มาตรวัดสมรรถนะตามส านักงาน ก.พ. แบบ Rating Scale ในการพิจารณาจุดอ่อน-จุดแข็ง
เชิงพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้รับการประเมินว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะในระดับใด โดย
ดึงพฤติกรรมในระดับที่คาดหวัง (ตารางที่ 5.2) เป็นฐานในการอ้างอิงเมื่อเทียบกับ Scale ที่ก าหนด ค่าคะแนนที่ได้
จะแบ่งเป็น 5 ระดับ (ตารางท่ี 5.3)   
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ตารางที่ 5.1-1 โครงสร้างประเมินสมรรถนะบุคลากร 
บุคลากร สัดส่วนคะแนน (%) 

ผู้อ านวยการส านัก 10% 
 แบ่งเป็น 
 - สมรรถนะหลัก                       5% 
 - สมรรถนะทางการบริหาร          5% 
- หัวหน้าฝ่าย 30% 
- หัวหน้างาน แบ่งเป็น 
- ผู้ใต้บังคับบัญชา - สมรรถนะหลัก                     15% 
 - สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน   15% 

 
ตารางที ่5.1-2 ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะส าหรับบุคลากร 

ระดับต าแหน่ง สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
ทางการบริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าต าแหน่งงาน 

ข้าราชการ    
ผู้อ านวยการส านัก ระดับ 4 ระดับ 4 - 
ช านาญการพิเศษ ระดับ 3 - ระดับ 3 
ช านาญการ ระดับ 2 - ระดับ 2 
ปฏิบัติการ ระดับ 1 - ระดับ 1 
ช านาญงาน ระดับ 1 - ระดับ 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย    
ช านาญการ ระดับ 2 - ระดับ 2 
ปฏิบัติการ ระดับ 1 - ระดับ 1 

ลูกจ้างประจ า    
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ระดับ 1 - ระดับ 1 
    

 
ตารางที่ 5.1-3 ระดับคะแนนการประเมินสมรรถนะบุคลากร 

คะแนน แปลผล ค าอธิบาย 
ระดับ 1 จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างยิง่ 

 
ผู้ ถู กประเมิน ไม่ สามารถแสดงออกให้ เห็ นถึ ง
พฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะได้ 

ระดับ 2 ต้องพัฒนา แสดงพฤติกรรมในที่คาดหวังได้บ้างไม่ได้บ้าง ยัง
ปรากฏจุดอ่อนที่ ต้องได้ รับการพัฒนา โดยไม่
สามารถปรับแก้ไขได้โดยง่าย ต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาอีกระยะหนึ่ง 

ระดับ 3 พอใช้ แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังได้ดีถึงระดับท่ีคาดหวังแม้
จะมีจุดอ่อนบ้างแต่ก็สามารถปรับแก้ไขได้โดยง่าย 
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คะแนน แปลผล ค าอธิบาย 
ระดับ 4 ด ี

 
แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังได้ดี  โดยไม่ปรากฏ
ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนต้องปรับแก้ใด ๆ 

ระดับ 5 ดีเยี่ยม  
 

แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังได้ดีและแสดงออกอย่าง
เด่นชัดจนถือเป็นจุดแข็งของผู้รับการประเมิน  
สามารถใช้อ้างอิงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่น 

 
          - จัดท ามาตรฐานภาระงาน และท าเป็นประกาศของหน่วยงาน 

ส านักมีการจัดท ามาตรฐานภาระงาน โดยแบ่งตามภารกิจงานแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1) พัฒนาการ
ฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  2) สนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3) บริหาร
จัดการชุดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสื่อสารการตลาดดิจิทัล   4) สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และ 5) สนับสนุน
ด้านการบริหารภารกิจส านัก (ตารางท่ี 5.4) พร้อมทั้งจัดท าเป็นประกาศของส านัก 
 
ตารางที่ 5.1-4 มาตรฐานภาระงาน 

ภารกิจ มาตรฐานภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาการฝึกอบรมที่มมีาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ 

กระบวนงานจัดฝึกอบรม 
- หน่วยฝึกอบรมหลักสูตรผู้สนใจ  
- หน่วยฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก  
- หน่วยฝึกอบรมทางไกล 

ฝา่ยบรหิารการฝึกอบรม 

2. สนับสนุนการบริการวิชาการเพือ่
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

กระบวนงานการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบ
ใบสัมฤทธิบัตร 

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 

3. บริหารจัดการชุดการเรยีนรู้ที่มี
คุณภาพและสื่อสารการตลาดดิจิทลั 

กระบวนงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้
ต้นแบบการจัดการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล 

ฝ่ายพัฒนาสื่อและ 
เทคโนโลยีการฝึกอบรม 

4. สืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย กระบวนงาน วิชาการศิ ลปวัฒ นธรรม     
งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  

ฝ่ายอุทยานการศึกษา 

5. สนับสนุนด้านการบรหิารภารกจิ
ส านัก 

กระบวนงานอ านวยการและงานบริหาร
ทั่วไป   

ส านักงานเลขานุการ 
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 (2) บุคลากรใหม่ (New Workforce Members) 
ตารางที่ 5.1-5 การได้มาของบุคลากรใหม่ 

บุคลากร การได้มา 

ผู้อ านวยการส านัก การสรรหาและคัดเลือกผู้อ านวยการส านัก มีการด าเนินการตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาคณะหนึ่ง 

ตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการคัดเลือกผู้อ านวยการ

ส านัก/สถาบัน คณะกรรมการออกประกาศรับสมัครบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อ

เข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอช่ือผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก จากนั้นคณะกรรมการจะเชิญผู้สมัครและผู้ที่ได้รับ

การเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือก โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการ แล้วจึงเสนอช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกต่ออธิการบดีเพื่อเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน การสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน ด าเนินการตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง

ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เช่ียวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ จากนั้นกอง

ทรัพยากรบุคคลจะประกาศรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะรับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร

พร้อมแบบค าขอรับการแต่งตั้ง จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่ง สมรรถนะทางการบริหารและผลงาน จากน้ันคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่ง 

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน้าที่ของกอง

ทรัพยากรบุคคล กรณีที่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายรุาชการ 

ลาออก โอน/ย้าย เสียชีวิต หรือเหตุอื่นใด ส านักจะท าหนังสือแจ้งกองทรัพยากร

บุคคลให้พิจารณาด าเนินการสรรหาบุคลากรมาทดแทนอัตราเดิม 

ลูกจ้างประจ าเงินรายได้  การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจ าเงินรายได้ กรณีส านักได้รับการจัดสรร

อัตราก าลัง/ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนมาเป็น

ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ กองทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ด าเนินการเปิดรับสมัคร 

การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 
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บุคลากร การได้มา 

ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

โดยมอบอ านาจให้ส านักด าเนินการได้เอง ตั้งแต่การประกาศรับสมัคร การแต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือก การด าเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ การประกาศ

ผลการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งเข้าท างาน 

ภายหลังจากการบรรจุข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย กองทรัพยากรบุคคลจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ค่านิยม จรรยาบรรณ โครงสร้างและระบบการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ในส่วนของส านักจะมีการแนะน าบุคลากรใหม่ให้รู้จักสถานที่ 

บุคลากรแต่ละฝ่าย ระบบการท างาน สวัสดิการส่วนที่เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย ค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรมของ

ส านัก เพ่ือให้การท างานและการอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดี 

 
 (3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (Workforce Change Management) 

 โดยที่สถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลได้จ ากัดก าลังคนภาครัฐ  ส่งผลต่อนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านอัตราก าลัง มีการปรับลดอัตราก าลังและการชะลอการบรรจุบุคลากรใหม่ทุกประเภททั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ กรณีที่บุคลากรเกษียณอายุราชการหรือลาออก การขอรับการจัดสรรอัตราคืนของหน่วยงาน

เป็นไปได้ค่อนข้างยาก ประกอบกับนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัยด้านการปรับโครงสร้างองค์กร โดยสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และ ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติการปรับแก้ไขโครงสร้างการบริหารของส านักการศึกษาต่อเนื่อง จาก 6 ฝ่าย เหลือ 5 ฝ่าย 

และเปลี่ยนชื่อส านักเป็นส านักการศึกษาตลอดชีวิต การขาดแคลนอัตราก าลังกรณีผู้เกษียณอายุราชการ รวมถึง

บุคลากรที่โอน/ย้าย/ลาออก ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตราคืนตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน ท าให้เกิดผลกระทบต่อการ

ด าเนินงาน ซึ่งส านักได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวและได้มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงความ

จ าเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมน้อยที่สุด ส านักได้มี

การประชุมบุคลากรชี้แจงถึงสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งบริหารจัดการอัตราก าลังที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยการ

เกลี่ยอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขีดความสามารถให้เป็นไปตามสมรรถนะที่

ก าหนดไว้ การท างานของบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หลากหลาย   รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน

การท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 (4) การท างานให้บรรลุผล (Work Accomplishment) 
     การขับเคลื่อนการท างานตามภารกิจให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส านักฯ มีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ ภายใต้การจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานภายในที่ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2521 และนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างองค์กร ส านักได้มีการจัดอัตราก าลังประจ า
ฝ่ายในต าแหน่งต่าง ๆ ตาม Job Description ที่แสดงขอบเขตงานที่รับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติ งาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขีดสมรรถนะ และคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง ในการปฏิบัติงานของบุคลากรแบ่งเป็นงานใน
หน้าที่และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเข้าร่วมเป็นคณะท างานต่าง ๆ ตามระบบงานของมหาวิทยาลัย 
อาทิ คณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะท างานจัดการความรู้ คณะอนุกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจด้านการฝึกอบรม การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นการแต่งตั้งคณะท างานแบบคร่อมสายงาน เพ่ือให้
บุคลากรได้เรียนรู้งานต่าง ๆ ของส านักอย่างกว้างขวาง เน้นการท างานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน 
รวมถึงเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เช่น การแต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์
ของส านัก การแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการพิเศษต่าง ๆ อาทิ คณะท างานโครงการประเพณีวันลอย
กระทง คณะท างานโครงการท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา เป็นต้น ด้านการบริหารงานได้มีการให้
อ านาจการบริหารงานแก่หัวหน้าฝ่ายและเลขานุการส านักปฏิบัติงานแทนในบางเรื่อง การมอบหมายให้รักษา
ราชการแทน และในแต่ละปีภายหลังจากที่ผู้อ านวยการส านักได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีกับ
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลแล้ว ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ค ารับรองการปฏิบัติราชการในระดับฝ่าย และ
รายบุคคล มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดี
ความชอบในการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี (ปม.3.1)  
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เอกสารอ้างอิงหมวด 5 บุคลากร  
1. เอกสารอ้างอิงข้อ 5.1 ก-1 พจนานุกรมสมรรถนะ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
2. เอกสารอ้างอิงข้อ 5.1 ก-2 ตัวอย่างหลักฐานแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับประกอบการพิจารณา 
       เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานฯ และลูกจ้างประจ าเงินรายได้ (ปม.3.1) 
3. เอกสารอ้างอิงข้อ 5.1 ก-3 ประกาศภาระงาน/มาตรฐานการให้บริการ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
4. เอกสารอ้างอิงข้อ 5.1 ก-4 ตัวอย่างหลักฐาน Job Description 
5. เอกสารอ้างอิงข้อ 5.1 ก-5 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
6. เอกสารอ้างอิงข้อ 5.1 ก-6 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
7. เอกสารอ้างอิงข้อ 5.1 ก-7 โครงสร้างส านักการศึกษาตลอดชีวิต 
8. เอกสารอ้างอิงข้อ 5.1 ก-8 รายงานการประชุมบุคลากรส านัก ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 
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หมวด 6 การปฏิบัตกิาร (Operations) 
 
6.1 กระบวนการท างาน (Work Processes)  

ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืน ๆ และกระบวนการ 
(1) การจัดท าข้อก าหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืน ๆ และ

กระบวนการ (Determination of Program, Service, and Process Requirements), (2) กระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ (Key Work Processes) และ (3) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts)  

- การก าหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน (SLA : Service Level Agreement)  
        การก าหนดมาตรฐานการให้บริการกระบวนการที่ส าคัญ ประกอบด้วยกระบวนการหลัก  (Core 
Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ส านักได้น าวิสัยทัศน์และพันธกิจมาเป็นตัวก าหนด
กระบวนการท างาน ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ตลอดจนข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า ความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้รับบริการ เพ่ือจัดท ามาตรฐานการให้บริการและส่งมอบคุณค่าการบริการที่ดี ไปยังผู้เรียน
และผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง  
 
ตารางที่ 6.1-1 กระบวนการที่ส าคัญของส านัก 

พันธกิจ กระบวนการหลัก ข้อก าหนดที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาการฝึกอบรมทีม่ี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
2. สนับสนุนการบริการวิชาการ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
การบูรณาการเครือข่ายเพื่อ 
การฝึกอบรมและการบริการ
วิชาการ 
4. บริหารจัดการชุดการเรยีนรู้
ที่มีคุณภาพและสื่อสาร
การตลาดดจิิทัล 
5. สืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย 
6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 

กระบวนการฝึกอบรม 
  - งานฝึกอบรมหลักสตูร
ผู้สนใจทั่วไป  
  - งานฝึกอบรมโครงการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก  
  - งานฝึกอบรมทางไกล 

- ทิศทางนโยบายการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลยั 
- หลักสูตรฝึกอบรมมีความ
สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เข้ารับการอบรม และ
ความคุ้มทุน 
- การปฏิบัติตามบันทึก
ข้อตกลง/สญัญาจ้าง 
- กฎ ระเบียบ ดา้นการบริหาร
การจัดฝึกอบรม 

ฝ่ายบรหิาร 
การฝึกอบรม 

กระบวนการสัมฤทธิบัตร 
   - การจัดส่งใบสัมฤทธิบัตร 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลัง 
เสร็จสิ้นพิธีมอบใบสมัฤทธิบัตร 

- ชุดวิชาที่เปิดสอนมีความ
สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้สนใจ 
- ประกาศ และข้อบังคับ 
ด้านการด าเนินงานโครงการ
สัมฤทธิบัตร  
 
 
 

ฝ่ายบริการเผยแพร ่
ทางไกล 
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พันธกิจ กระบวนการหลัก ข้อก าหนดที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการบริการวิชาการ
แก่สังคม 
   - แบบให้เปล่า 
   - แบบไม่หวังผลก าไร 
   - แบบพ่ึงพาตนเอง 

- ทิศทางนโยบายการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลยั 
- โครงการมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สังคม 
และประเทศ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม  

ฝ่ายบริการเผยแพร ่
ทางไกล 

กระบวนการพัฒนาชุดการ
เรียนรู้ต้นแบบการจัด
การศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาในระบบโมดูลการ
สอนทางไกล 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
จัดการเรียนการสอนระดับต่ า
กว่าปริญญาในระบบโมดลูการ
สอนทางไกล  

ฝ่ายพัฒนาสื่อ 
และเทคโนโลย ี
การฝึกอบรม 

กระบวนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
   - งานวิชาการศิลปวัฒนธรรม   
   - งานส่งเสรมิและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม   
   - งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

- นโยบายการด าเนินงาน 
ด้านการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
- ทิศทางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั และแผนแม่บท
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

ฝ่ายอุทยานการศึกษา 

กระบวนการสนับสนนุ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 
 กระบวนการสนับสนนุการ

บริหารจัดการงานส านัก 
   - งานอ านวยการ 
   - งานบริหารทั่วไป 

- บริการที่มีคณุภาพ ถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
- เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

ส านักงานเลขานุการ 

 
ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ  

(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ (Process Implementation), (2) กระบวนการสนับสนุน 
(Support Processes) และ (3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืนๆ 
และกระบวนการ (Program, Service, and Processes Improvement)  

- มีการ Re-design ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง (ครั้งล่าสุดมีการ
ปรับปรุงเมื่อไร และปรับปรุงอย่างไร)  

      ส านักมีการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการท างานหลัก (Core Process) และกระบวนการ
สนับสนุน (Support Process) โดยได้มีการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาจากการด าเนินงานของแต่ละกระบวนการ 
พร้อมข้อเสนอแนะของผู้เรียนและผู้รับบริการ เพ่ือจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับการออกแบบและปรับปรุง
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กระบวนการท างาน โดยมีคณะผู้บริหารของส านักท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการให้บริการและข้อก าหนดที่ส าคัญ  การสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสร้างคุณค่าแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ การให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ   
 

- มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
       ส านักได้มีการน ากระบวนการที่ออกแบบไปใช้ในการให้บริการแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการตามพันธกิจ
แต่ละด้าน และมีการจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการด าเนินงานก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เห็นความคุ้มค่า
ทั้งระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เช่น กระบวนการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบฯ จาก
เดิมมีการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรไปยังผู้เรียนใช้เวลาประมาณ 45 วัน ภายหลังการปรับกระบวนการใช้เวลาจัดส่ง
โดยประมาณ 30 วัน หรือเร็วกว่า ผู้เรียนสามารถน าใบสัมฤทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่าง
ทันท่วงที และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ 
 

ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน  
      ส านักมีการสื่อสารการท างานร่วมกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานและลูกค้าผู้รับบริการของส านัก โดยเฉพาะภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมที่มีส่วน
ส าคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ผู้ส่งมอบส าคัญในล าดับแรก ๆ ที่ส านักให้ความส าคัญ  ได้แก่ ศูนย์
สัมมนาและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานที่ส่งมอบการบริการด้านสถานที่จัดอบรม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม โดย
ส านักให้ความส าคัญต่อการสื่อสารการท างานร่วมกันเพ่ือให้ทราบความต้องการและความคาดหวังในการส่งมอบ
คุณค่าที่ดีไปยังลูกค้าผู้เข้ารับการอบรม ตั้งแต่ก่อนจัดอบรม ระหว่างอบรม และหลังการอบรม ตลอดจนส่งต่อ
ข้อมูลป้อนกลับที่ส าคัญเพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ารับการ
อบรม ส าหรับคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการในการร่วมมือให้บริการโครงการสัมฤทธิบัตร ส านักได้มีการประชุม
ร่วมกับโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  เพ่ือปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning) ในระดับปริญญาตรี สาขาการเกษตร ใน
การสร้างพ้ืนที่การศึกษาบนแนวคิด ม.ปลาย+ป.ตรี+การเรียนรู้จากสภาพจริง ให้กับเยาวชนชาติพันธุ์ม้งบนภูชี้ฟ้า 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และขยายผลไปยังระบบการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) แก่เยาวชนที่
สนใจท าธุรกิจการเกษตร  พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกันน าไปสู่การให้บริการที่ดี
และสร้างความประทับแก่ผู้เรียน 
 

ง. การจัดการนวัตกรรม  
 ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ที่มุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าว
ทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทาย และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ให้ทันสมัยตอบสนองการเรียนรู้และทักษะของโลกอนาคต ที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
การศึกษา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่
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ระบาดโรคโควิด-19 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมในแบบ New Normal การใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ทั้งในเรื่องการเรียนออนไลน์ การท างานที่บ้าน (work from home) การ
ประชุมออนไลน์ การซื้อสินค้าออนไลน์ จากสถานการณ์ดังกล่าว ส านักได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบออนไลน์ 
เช่น หลักสูตรการใช้โปรแกรม Lisrel โปรแกรมทางสถิติส าหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมรูปแบบออนไลน์ เช่น โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง SMART Teacher Thailand 2021 ด้านการ
บริหารจัดการงานของส านัก ได้สนับสนุนให้บุคลากรท างานที่บ้าน (work from home) แทนการเข้าท างานที่
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประชุมติดตามงานในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Team เป็นต้น 
 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness)  

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
- จ านวนกิจกรรมหลักของหน่วยงานที่ท าส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 

  ในแต่ละปีส านักมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการท างานตามภารกิจแต่
ละด้าน (ตารางที่ 6.1-2) ในการจัดท าแผนฯ ดังกล่าวมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการด าเนินงานแต่ละมิติ คือ 
มิตเิชิงปริมาณ มิติเชิงคุณภาพ มิติเชิงเวลา และมิตเิชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย พร้อมก าหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ
ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด เมื่อแผนได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ส านักมีการถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบ ผ่านการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และลงสู่รายบุคคลผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปี (ปม.
3.1) มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ตลอดจนมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย และรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักเพ่ือรับทราบปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้ง
รายงานต่ออธิการบดี และรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล ทุกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
 
ตารางที่ 6.2-1 ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรมหลัก 

พันธกิจ กิจกรรมหลกั ร้อยละความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการบริการ 
วิชาการแก่สังคม 

1. ผลผลิตการบริการวิชาการ 
   แก่สังคม รหัส ข 1.2.1 
 

100.00 ฝ่ายบริการ 
เผยแพร่ทางไกล 

 2. ผลผลิตการพัฒนาผู้เรียน 
   โครงการสัมฤทธิบัตร   
   รหัส ข 2.1.1 

95.40 ฝ่ายบริการ 
เผยแพร่ทางไกล/ 
ฝ่ายพัฒนาสื่อ 
และเทคโนโลย ี
การฝึกอบรม 

ด้านท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

3. ผลผลิตการท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 

100.00 ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
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พันธกิจ กิจกรรมหลกั ร้อยละความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
   และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   รหัส ง 2.2.1 

ด้านการพัฒนา 
องค์กร 

5. ผลผลิตการจัดฝึกอบรม 
   สศต. รหัส จ 1.4.1 
 

100.00 ฝ่ายบรหิาร 
การฝึกอบรม 

 4. ผลผลิตการบริหารทั่วไป 
   สศต. รหัส พ 1.1.8 
 

100.00 ส านักงานเลขานุการ 

 
- จ านวนกิจกรรมหลักของหน่วยงานที่ท าส าเร็จได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

   การด าเนินงานให้กิจกรรมหลักแต่ละด้าน (ตาราง 6.2-1) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส านักมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามที่
ได้รับอนุมัติแต่ละผลผลิตเป็นรายไตรมาส โดยแยกตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน เพ่ือให้สามารถก ากับติดตาม และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผน ในส่วนของพันธกิจด้านการจัดฝึกอบรม มีการค านวณจุดคุ้มทุนหลักสูตรฝึกอบรม และควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการหารายได้ พร้อมทั้งรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ปัญหา/อุปสรรค เสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารส านัก และรายงานตามระบบภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ด้านกระบวนการท างาน มีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างานและปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งในด้านการจัดฝึกอบรม 
การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการงานของส านัก  
 

ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 
ข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญของส านักในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านัก 

(https://oce.stou.ac.th/) โดยเป็นข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานตามภารกิจของส านัก ประกอบด้วย 
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม โครงการสัมฤทธิบัตร บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการสนับสนุน
การด าเนินงานของส านัก เช่น การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพ เป็นต้น นอกจากสารสนเทศดังกล่าวแล้ว ใน
ส่วนของข้อมูลการด าเนินงานจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์งาน ภาพ เสียง วีดิโอ และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  ส านักให้
ความส าคัญกับข้อมูลสารสนเทศและได้มีการจัดระบบการควบคุมเพ่ือป้องกันการสูญหาย ตลอดจนสามารถเข้าถึง
และใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักได้มีการแต่ งตั้ง
คณะท างานประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนบุคลากรจากทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์และการน าเสนอบนเว็บไซต์ ก าหนดเนื้อหาที่ครอบคลุมงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตามภารกิจที่
เป็นปัจจุบันและน่าสนใจ การดูแลระบบจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบน าเข้าข้อมูล
ขึ้นบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบงานสนับสนุนที่ช่วยให้การเดินทางของ
หนังสือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งหนังสือรับเข้าและหนังสือส่งออกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ระบบงานงบประมาณ พัสดุ การเงินฯ 3 มิติ ที่จะช่วยในการด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน ก็จะมี
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เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกลางรับผิดชอบ คือ ส านักงานเลขานุการ และธุรการประจ าฝ่าย โดยผู้รับผิดชอบจะได้รับ
สิทธิ์จากมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้งานของระบบ ประกอบด้วยรหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน 
(Password) เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนข้อมูลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิงรูปแบบอ่ืน 
ๆ จะมีเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายรับผิดชอบจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ 
สามารถค้นหาและน าไปใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค ์ 

 
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

(1) ความปลอดภัย (Safety) 
     ส านักมีวิธีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินโดยตระหนักและปฏิบัติตามการ

บริหารงานของศูนย์รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เช่น กรณีเกิดอัคคีภัย และสาเหตุที่เกิด จากปัจจัย
ภายนอก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส านักได้มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ตามสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนแล้วก าหนดเป็นข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

     1. มหาวิทยาลัยจัดให้มียามรักษาการณ์ประจ าอาคารที่ท าการของส านักตลอดเวลา รวมทั้งมี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบริเวณส าคัญของอาคาร 

     2. ในที่ท าการได้จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจรและการปฏิบัติงานประจ าวัน มีถังดับเพลิงท่อ
ดับเพลิง ในจุดที่ก าหนดแต่ละชั้นของอาคาร และมีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยทุกปี มีกริ่งสัญญาณเตือนภัยทุกชั้นของ
อาคารในกรณีเกิดไฟไหม ้

     3. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานทางไฟฟ้า 
     4. เมื่อเลิกการปฏิบัติงานในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด -ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกจุดใน

ส านักงาน 
 (2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity)  
      ส านักมีวิธีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ด าเนินงานตามพันธกิจและผู้ใช้บริการสามารถ

ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด ไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ใด (ตารางท่ี 6.3) 
 
ตารางที่ 6.2-2 การด าเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง 

ภารกิจหลัก การด าเนินการ การด าเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
1. สนับสนุนการ 
   บริหารจัดการ 
   ส านัก 
 

1. งานอ านวยการ 
2. งานบริหารทั่วไป 
 

1. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มไลน์ผู้บริหาร/ 
   กลุ่มไลน์ส านัก 
2. การเวียนหนังสือแบบออนไลน ์
3. การประชุมแบบออนไลน ์
4. มาตรการ work from home  
   (บุคลากรทุกฝ่าย) 
5. การก าหนดสลับวันเข้าปฏิบัติงาน 
   (บุคลากรทุกฝ่าย) 
 

ส านักงาน
เลขานุการ 
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ภารกิจหลัก การด าเนินการ การด าเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 
6. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
    อย่างต่อเนื่อง 

2. การบริการวิชาการ 1. โครงการสัมฤทธิบัตร   
2. โครงการบริการ 
   วิชาการแก่สังคม 

1. การประชุมแบบ Online/MS Teams 
2. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
   การสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร/ 
   โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบ 
   ออนไลน์  
3. การประชาสมัพันธ์การจดัสอบแบบ 
   ออนไลน์ 

ฝ่ายบริการ
เผยแพร่ทางไกล 

3. การฝึกอบรม 1. หลักสูตรผูส้นใจทั่วไป   
2. หลักสูตรโครงการความ 
   ร่วมมือกับหน่วยงาน 
   ภายนอก  
3. หลักสูตรทางไกล 

1. การประชุมแบบ Online/MS Teams 
2. การจัดฝึกอบรมแบบ Online 
3. การจัดฝึกอบรมทางไกล e-training 
4. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทาง  
   Online, Website, Facebook ,Line  
   Group 

ฝ่ายบรหิาร
ฝึกอบรม 

4. การบริหารและ 
   การผลิตชุดการ 
   เรียนรู ้

1. การบริหารจัดการชุด 
   การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
   และสื่อสารการตลาด 
   ดิจิทัล 

1. การประชุมแบบ Online/MS Teams 
2. การประชาสมัพันธ์รายวิชาการสอนระดับ 
   ต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดลูการสอน 
   ทางไกลแบบ Online, Website,  
   Facebook  

ฝ่ายพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยี
การฝึกอบรม 

5. การสืบสาน 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   ไทย 

1. โครงการ/กิจกรรมท าน ุ
   บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   ศาสนา/การจัดกิจกรรม 
   เผยแพร่ความรู้/การจัด 
   นิทรรศการการจดัการ 
   แสดง/การจดักิจกรรม 
   ประเพณ ี

1. การประชุมแบบ Online/MS Teams 
2. เผยแพร่ความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม 
   ผ่านช่องทางเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ด้าน 
   ศิลปวัฒนธรรม/Youtube/Podcast/ 
   Facebook 

ฝ่ายอุทยาน
การศึกษา 
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เอกสารอ้างอิงหมวด 6 การปฏิบัติการ  
1. เอกสารอ้างอิงข้อ 6.1 ก-1 ประกาศภาระงาน/มาตรฐานการให้บริการ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
2. เอกสารอ้างอิงข้อ 6.1 ข-1 รายงานผลความพึงพอใจการจัดส่งใบสัมฤทธิบัตร 
3. เอกสารอ้างอิงข้อ 6.1 ค-1 ภาพกิจกรรมการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับโรงเรียนบริหารธุรกิจ 
       ไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 
4. เอกสารอ้างอิงข้อ 6.1 ง-1 ก าหนดการจัดฝึกอบรมรูปแบบ Online ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
5. เอกสารอ้างอิงข้อ 6.1 ง-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Teacher  

    Thailand 2021 เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 
6. เอกสารอ้างอิงข้อ 6.2 ก-1 รายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 ระบบ e-Performance 
7. เอกสารอ้างอิงข้อ 6.2 ก-2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

     พ.ศ. 2565 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
8. เอกสารอ้างอิงข้อ 6.2 ก-3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

     พ.ศ. 2565 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
9. เอกสารอ้างอิงข้อ 6.2 ข-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
10. เอกสารอ้างอิงข้อ 6.2 ข-2 เว็บไซต์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-64)E19-3-64/web19-3-64/index.asp
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/information/(3-64)E19-3-64/web19-3-64/index.asp
https://oce.stou.ac.th/trainingcourse/
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.html?Dept_ID=8&Year=2564
https://oce.stou.ac.th/
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       หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) 
 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และด้านกระบวนการ  

(Student Learning, Customer-Focused Service Results, Process Results)  
7.1 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

 ตัวช้ีวัดที่ 4 จ านวนผู้เรียนสัมฤทธิบัตร 
 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนสัมฤทธิบัตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร
ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร จ านวน 4 รุ่น คือ 
 รุ่นที่ 113 รหัสรุ่น 632 เปิดรับสมคัรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 
 รุ่นที่ 114 รหัสรุ่น 633 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 
 รุ่นที่ 115 รหัสรุ่น 634 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 
 รุ่นที่ 116 รหัสรุ่น 641 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 
ผลการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การรับสมัครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนผู้สมัครเรียนสัมฤทธิบัตรยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019  (COVID-19) ที่เริ่มระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบันปี 2564 และรุ่นที่ 116 ยังอยู่ใน
ช่วงเวลาของการรับสมัคร จ านวนผู้สมัครเรียนสัมฤทธิบัตรจึงยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางที่ 7.1-1 ข้อมูลผู้สมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
ปีงบประมาณ รุ่นที่ ค่าเป้าหมาย จ านวน 

ผู้สมัครเรียน 
จ านวนผู้เรียน 
ที่สอบผ่าน 

จ านวนผู้เรียนที่
น ามาใช ้

ในการศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาตรี 

2561 101 4,000 4,157 2,259 N/A 
 102 3,964 3,360 1,685 N/A 
 103 4,000 4,063 2,219 N/A 
 104 3,964 3,551 1,669 N/A 
 รวม 15,928 15,131 7,832 N/A 

2562 105 4,000 3,690 3,689 N/A 
 106 3,000 3,191 3,190 N/A 
 107 4,500 4,412 2,444 N/A 
 108 4,000 2,823 1,383 N/A 
 รวม 15,500 14,116 10,706  

2563 109 4,000 3,904 2,163 N/A 
 110 3,000 3,275 1,663 N/A 
 111 2,425 3,672 1,983 N/A 
 112 1,925 2,640 N/A N/A 
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ปีงบประมาณ รุ่นที่ ค่าเป้าหมาย จ านวน 
ผู้สมัครเรียน 

จ านวนผู้เรียน 
ที่สอบผ่าน 

จ านวนผู้เรียนที่
น ามาใช ้

ในการศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาตรี 

 รวม *11,350 13,491 5,509  
2564 113 4,000 4,524 N/A N/A 

 114 3,850 2,249 N/A N/A 
 115 2,000 2,336 N/A N/A 
 116 1,925 300 N/A N/A 
 รวม *11,775 10,946 N/A N/A 

 

หมายเหตุ : เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน  
               ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานส านัก จึงได้ขอปรับลดค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าเป้าหมายเดิม 15,700 คน ปรับลดเหลือ 11,350 คน 
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าเป้าหมายเดิม 15,700 คน ปรับลดเหลือ 11,775 คน 
 
 
ตารางที่ 7.1-2 จ านวนผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร   
ระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
(คน) 

ผลลัพธ ์
(คน) 

2561 15,928 15,131 
2562 15,500 14,116 
2563 11,350 13,491 
2564 11,775 10,946 

ท่ีมา : - ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561-2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 113-116) 
               รุ่นที่ 116 อยู่ระหว่างการรับสมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 7.1-2 
จ านวนผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบตัร ระดับปริญญาตร ี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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ตารางที่ 7.1-3 จ านวนผู้เรียนสัมฤทธิบัตรที่สอบผ่าน   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ จ านวนผู้เรียนสัมฤทธบิัตร 
ท่ีสอบผ่าน 

2561 7,832 
2562 10,706 
2563 *5,509 
2564 N/A 

ท่ีมา : - สถิติผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561-2564 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
         ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นผลการด าเนินงาน 
         จ านวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 109-111)  
        
 

7.1 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยงาน  
 ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีพันธกิจในด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลผลิต
จ านวน 5 ผลผลิต ซึ่งแต่ละผลผลิตมีตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการด าเนินงานและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนี้ 

1. รหัส ข 1.2.1 ผลผลิตการบริการวิชาการแก่สังคม ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายจ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละความส าเร็จ 100.00  

2. รหัส ข 2.1.1 ผลผลิตการพัฒนาผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 
ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 95.40   

3. รหัส จ 1.4.1 ผลผลิตการจัดฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายจ านวน  
4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 100.00  

4. รหัส ง 2.2.1 ผลผลิตการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่บรรลุ
เป้าหมายจ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 100.00  

5. รหัส พ 1.1.8 ผลผลิตการบริหารทั่วไป ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายจ านวน  
2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 100.00  
  ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 99.08   
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม ิ7.1-3 
จ านวนผู้เรียนสัมฤทธิบัตรที่สอบผ่าน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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ตารางที่ 7.1-4  ร้อยละความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมาย 
ตามพันธกิจ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ผลผลิต เป้าหมาย ผลลัพธ ์
ข 1.2.1 100.00 100.00 
ข 2.1.1 100.00 95.40 
ง 2.2.1 100.00 100.00 
จ 1.4.1 100.00 100.00 
พ 1.1.8 100.00 100.00 

 

 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 4 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและหน่วยงาน (C.12)  
 ในปี 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ส านัก
การศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้รับผิดชอบหลักภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดย
ส านักการศึกษาต่อเนื่องก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการ การพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณ รวมถึงการติดตามประเมินผล เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนที่จะจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เสนอขอ
งบประมาณไปยังส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 
24 กันยายน 2563 ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 
2563 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนา หรือช่วยเหลือสังคม ชุมชน และภาคีเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  
 การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การบริการวิชาการแก่
สังคมในลักษณะให้เปล่า 2) การบริการวิชาการแก่สังคมโดยไม่มุ่งหวังผลก าไร และ 3) การบริการวิชาการแก่สังคม
ในลักษณะพ่ึงพาตนเอง  การด าเนินการผ่านกลไกการจัดท าค าของบประมาณโดยส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สอบถามความต้องการจัดท าโครงการของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือ เสนอต่อมหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินโครงการ และมีคณะท างานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ
โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และนโยบาย/แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณและด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 
จะต้องรายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม
เสนอต่อมหาวิทยาลัย และมีการติดตามประเมินผลเพ่ือรายงานในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ทุกรอบ 6 
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนทั้งสิ้ น 42 
โครงการ แบ่งออกเป็นแต่ละประเภท ได้ดังนี้ 

แผนภูม ิ7.1-4 
ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทให้เปล่า มหาวิทยาลัยได้จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณเงิน
รายได้ไว้ที่ส านักการศึกษาต่อเนื่อง จ านวนทั้งสิ้น 700,000 บาท  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ได้เสนอขอจัดสรร
งบประมาณมายังส านักการศึกษาต่อเนื่อง จ านวน 51 โครงการ และคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณ จ านวน 22 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 662,065 บาท ผลการด าเนินงาน มีดังนี ้
      1) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART 
Teacher Thailand  โครงการธุงอีสานกับการสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่ชุมชน โครงการฝึกอบรม (Train the 
Trainers) เรื่อง การเสริมทักษะใหม่ (Upskill) เพ่ือพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้
ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรในเมืองตามศาสตร์พระราชา และโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ชุมชนกับมุม มสธ. จังหวัดนนทบุรี “นนทบุรี : ท้องถิ่นของเรา” 
        2) โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 
      3) โครงการที่ขอยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 จ านวน 11 โครงการ 
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทไม่มุ่งหวังก าไร ยังไม่มีหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์มายัง
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 3) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทพ่ึงพาตนเอง มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้ 
มีหน่วยงานแจ้งความประสงค์มายังส านักการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 20 โครงการ และอยู่
ระหว่างด าเนินการ 
 
ตารางที่ 7.1-5 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทให้เปล่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 
ผู้รับบริการ 

(คน) 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

1 การฝึกอบรม (Train the Trainers) 
เรื่อง การเสริมทักษะใหม่ (Upskill) 
เพื่อพัฒนาอาชีพ 
(ด าเนินการแล้ว) 

สาขาวิชา 
ศิลปศาสตร ์

 

10,400 59 86.80 86.80 

2 เสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้
ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราช เจ้ า  กรมสม เด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ด าเนินการแล้ว) 

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์
และสหกรณ ์

 

203,600 4,500   
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 
ผู้รับบริการ 

(คน) 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

3 แหล่งเรียนรู้ เกษตรในเมืองตาม
ศาสตร์พระราชา 
(ด าเนินการแล้ว) 

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์
และสหกรณ ์

22,350 50   

4 ก า ร อ บ ร ม บ า ลี อ อ น ไ ล น์
เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมายุ 65 พรรษา สมเด็จพระ
กนิ ษ ฐาธิ ร าช เจ้ า  ก รม สม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

 

23,000 50   

5 การยกระดับการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์กล่องกระดาษเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าแบบบูรณาการ 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

31,700 36   

6 อ บ ร ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  SMART 
Teacher Thailand 2021 
(ด าเนินการแล้ว) 

ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

17,700 53 95.60 98.20 

7 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ ชุมชนกับมุม 
มสธ. จังหวัดนนทบุรี “นนทบุรี : 
ท้องถิ่นของเรา” 
(ด าเนินการแล้ว) 

ส านักบรรณสาร 
สนเทศ 

 

19,250 50   

8 มัคคุเทศก์น้อย ศูนย์วิทยบริการ 
และชุมชนสัมพันธ์ 
มสธ. นครนายก 

 

15,500 40   

9 ธุงอีสานกับการสร้างอาชีพเสริม
รายได้แก่ชุมชน 
(ด าเนินการแล้ว) 

ศูนย์วิทยบริการ 
และชุมชนสัมพันธ์ 

มสธ. อุดรธาน ี

23,400 40 96.10 96.80 

10 การบ ริ ห ารจั ด ก ารด้ าน ค วาม
ปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับ
ค ว าม ร้ อ น ต าม ก ฎ ห ม าย แ ล ะ
การแพทย์แผนไทย 
 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
 

18,100 50   

11 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้วิกฤต
ครอบครัวไทย 
 

สาขาวิชา 
มนุษยนิเวศศาสตร ์

14,025 40   
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 
ผู้รับบริการ 

(คน) 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

 โครงการที่ขอยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19  จ านวน  11 โครงการ 

12 การให้สุขศึกษาและบริการตรวจ
พยาธิแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลนครปากเกร็ด 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
 

13,000 50   

13 การอบรมการตรวจวัดและประเมิน
เสียงดังในงานอาชีวอนามัยและ
กฎหมาย การตรวจสุขภาพลูกจ้าง
ซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้าน
เสียง 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
 

16,100 50   

14 ก ารอ บ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า รก าร
ตรวจวัดและประเมินความเข้มแสง
สว่างในงานอาชีวอนามัยและตรวจ
สุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยงด้านแสงสว่าง 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ  
 

16,100 50   

15 การอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในต าบลบ้าน
ใหม่  อ า เภอปาก เกร็ด  จั งห วัด
นนทบุรี 

สาขาวิชามนุษย
นิเวศศาสตร ์

 

22,300 50   

16 การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ด้ า น พั น ธุ์ พื ช แ ล ะ ธุ ร กิ จ ข อ ง
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
จังหวัดนนทบุรี 

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์
และสหกรณ ์

 

18,900 50   

17 นักเรียน วัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

สาขาวิชา 
พยาบาลศาสตร ์

25,700 80   

18 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  มสธ. แก่เรือนจ าในพื้นที่
บริการ 

ศูนย์วิทยบริการ 
และชุมชนสัมพันธ์ 

มสธ. ยะลา 

15,860 60   

19 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สิ น ค้ า  ต า บ ล บ า ง ต ะ ไ น ย์  
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ์

 

20,600 40   
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 
ผู้รับบริการ 

(คน) 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

20 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
ผู้สูงอายุ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ เพื่อสุขภาวะของพฤฒ
พลังอย่างยั่งยืน 

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร ์

 

26,920 40   

21 อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น 
เกษตรอินทรีย์ จังหวัดนนทบุรี 

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์
และสหกรณ ์

25,180 40   

22 อบรมการเลี้ยงชันโรงเพื่ออนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์
และสหกรณ ์

25,180 40   

 
ตารางที่ 7.1-6 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทพ่ึงพาตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

1 “วิธีแก้ข้อกล่าวหาของ สตง. ปปช.  
คณก.สอบสวนวินัยและการฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองของเจ้าหน้าท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

2 “การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 
 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

3 “การบริหารจัดการงานสวสัดิการ
ตามนโยบายรัฐบาล การบรูณาการ
ฐานข้อมูลสวสัดิการสังคม  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการ
สวัสดิการสังคมเด็กแรกเกิด” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

4 “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
การบรณูาการฐานข้อมูลเบีย้ยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การด าเนินงาน ด้านผูสู้งอายุ  
ผู้พิการและผูด้้อยโอกาสทางสังคม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

5 “การปรับปรุงและจดัท าแผนการ
ศึกษา (พ.ศ. 2561-2565)  
 การเขียนโครงการและการใช้ 
จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสม
ของสถานศึกษาให้ถูกต้อง 
ตามหนังสือสั่งการ และการเตรียม
ความพร้อมการประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐาน 
ทั่วไปใหม่ ผ่านกระบวนการ ID 
Plan การพัฒนาวิชาชีพ 
ด้วยกระบวนการ PLC และการเมนิ
ผลการปฏิบตัิงานข้าราชการหรือ
พนักงานครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

6 “ขั้นตอน กระบวนการ หน้าท่ี 
อ านาจและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการฯ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ซึ่งถูกแต่งตั้งตาม พรบ. จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  
 พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย  
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. 2560 ต้องรู้ในการจัดซือ้
และจัดจ้าง รวมถึงการบริหารพสัดุ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

7 “แนวทางขับเคลื่อนและการ
บริหารงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ และการบริหารงานงบ

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ค่าบริการสาธารณสุขท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง (ค่าบริการ LTC) ร่วมกับ 
อาสาสมัครบริบาลในการดูแล
ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพิง” 

8 “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
งานพัฒนาชุมชนและการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2564” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

9 “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การเลือกตั้งท้องถิ่น หลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติและข้อห้ามของสมาชิก
สภาและผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

10 “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม การจ่ายเงินในระบบ e-
Social Welfare การด าเนินงาน
ด้านผูสู้งอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคมขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

11 “การส ารวจและประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี 
2564 องค์การบริหารส่วนต าบล
จักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บรุี จังหวัด
สิงห์บุร”ี 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

12 “การส ารวจและประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี 
2564 องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุร”ี 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

13 “การส ารวจและประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี 
2564  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บรุี จังหวัด

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

สิงห์บุร”ี 

14 “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม การจ่ายเงินในระบบ e – 
Social Welfare การด าเนินงาน
ด้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

15 “การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
การดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
และบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัคร 
บริบาลท้องถิ่น” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

16 “การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2566–2570)  ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาน 
ศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดท าและเพิม่เตมิ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564  
และการจัดท าและเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2565” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

17 “พัฒนาสมรรถนะและทักษะ
บุคลากรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่  
digital OECT ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564” 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    

18 "จัดท าต าราอบรมหลักสตูร 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง ของ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง" 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

-    
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

19 “จัดอบรมเพื่อรองรับการต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
 ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกิจน าเทีย่ว
และมัคคุเทศก์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564” 

ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

-    

20 "จ้างเหมาบรรณาธิการกิจ ปรับปรงุ
และจัดท าเกณฑ์การให้คะแนน
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเน้นข้อสอบแบบเขียนตอบ 
(Essay Test) เพื่อให้บริการ 
"ในระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน
(SIBS) ปีการศึกษา 2564"" 

ส านักทะเบียน 
และวัดผล 

-    

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการของหน่วยงาน 
 ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภ ารกิจหลักที่ส่งผลต่อความ 
พึ งพอใจของผู้ รับบริการ เพ่ือยืนยันผลการด าเนินงานจากการปรับปรุงกระบวนงานให้บริการตาม               
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยประเมินความพึงพอใจของการให้บริการผู้เรียนโครงการ
สัมฤทธิบัตร การให้บริการด้านการจัดฝึกอบรม และการให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการประเมิน
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 87.98 
 
ตารางที่ 7.2-1 ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการผู้เรียน 
โครงการสัมฤทธิบตัร ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561-2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลลัพธ ์
พ.ศ. 2561 80.00 98.20 
พ.ศ. 2562 80.00 98.40 
พ.ศ. 2563 80.00 98.00 
พ.ศ. 2564 80.00 94.00 

แผนภูมิ 7.2-1 

ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร  
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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ตารางที่ 7.2-2 ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการ 
ด้านการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเน่ือง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561-2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 
ตารางที่ 7.2-3 ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561-2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 
ตารางที่ 7.2-4 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการให้บริการ 
ตามพันธกิจ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2564  

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561-2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลลัพธ ์
พ.ศ. 2561 80.00 88.00 
พ.ศ. 2562 80.00 83.60 
พ.ศ. 2563 80.00 83.40 
พ.ศ. 2564 80.00 85.60 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลลัพธ ์
พ.ศ. 2561 80.00 93.13 
พ.ศ. 2562 80.00 91.62 
พ.ศ. 2563 80.00 92.60 
พ.ศ. 2564 80.00 86.35 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลลัพธ ์
พ.ศ. 2561 80.00 93.11 
พ.ศ. 2562 80.00 91.21 
พ.ศ. 2563 80.00 91.33 
พ.ศ. 2564 80.00 88.65 

แผนภูมิ 7.2-2  

ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการดา้นฝึกอบรม 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 

แผนภูมิ 7.2-4 
ร้อยละความพึงพอใจเฉลีย่ต่อการให้บริการตามพันธกิจ 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 

แผนภูมิ 7.2-3 

ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการดา้นศิลปวัฒนธรรม 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 มีผลส ารวจความไม่พึงพอใจ (3 อันดับแรก)  
 นโยบายการด าเนินงานตามภารกิจของส านักมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ภายหลังสิ้นเสร็จการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรมผู้รับผิดชอบงานจะมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และใช้ข้อมูลผลการประเมินที่มีระดับความพึงพอใจน้อย/น้อยที่สุด 
ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากการบอกกล่าวโดยตรงจากผู้รับบริการระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานและการให้บริการของส านัก และเพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานได้ตรง
ตามความต้องการมากทีสุ่ด ส านักจะได้มีการส ารวจความไม่พีงพอใจของผู้รับบริการในโอกาสต่อไป 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละความเชื่อม่ันที่มีต่อระบบงานของหน่วยงาน 
 กระบวนการท างานหลักและกระบวนการสนับสนุนของส านัก (ตารางที่ 6.1-1) ที่ได้ออกแบบโดยค านึงถึง
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ การรับฟังเสียงของลูกค้า ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ได้มีการน าไปใช้ในการส่งมอบคุณค่าการบริการที่ดีไปยังผู้เรียนและผู้รับบริการ สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้รับบริการ โดยวัดได้จากคะแนนผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
มิติด้านคุณภาพ ตัวชี้วัดความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน ได้แก่ ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
การให้บริการตามภารกิจบริการของหน่วยงาน ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา/ผู้เรียนต่อระบบการ
ให้บริการ ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการแก่สังคม และร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการที่ได้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 ส านักส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจัดท าผลงานเพ่ือเลื่อน
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับการเลื่อนต าแหน่งขึ้นสู่ในระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ (ตารางที่ 
7.3-1) 
 
ตารางที่ 7.3-1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
ที่ได้ด ารงต าแหน่งสูขึ้น ส านักศึกษาต่อเน่ือง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ ระดับช านาญการ 
(คน) 

ระดับช านาญการ
พิเศษ 
(คน) 

พ.ศ. 2561 - - 
พ.ศ. 2562 1 1 
พ.ศ. 2563 - 1 
พ.ศ. 2564 - - 

 

แผนภูม ิ7.3-1 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ที่ได้ด ารงต าแหน่งสขูึ้น ส านักศึกษาต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาบุคลากร/คน/ปี  
 ส านักฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 38 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 19 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 
10 คน ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ จ านวน 2 คน ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน จ านวน 1 คน (พนักงานขับรถยนต์ สังกัด
กองกลาง- ไม่น ามาค านวณ) และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน 6 คน ส านักมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เฉลี่ย 
37.41 ชั่วโมง/คน/ปี 
 
 
ตารางที่ 7.3-2 จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาบุคลากร/คน/ป ี 
ส านักศึกษาต่อเนื่อง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 2561 40 72.30 
พ.ศ. 2562 40 53.55 
พ.ศ. 2563 40 25.52 
พ.ศ. 2564 40 37.41 

ท่ีมา : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
       ประจ าปีการศึกษา 2560-2563 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 7.3-3 จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาบุคลากร/คน/ป ี 
แยกตามกลุ่ม ส านักศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ ขรก. พนง. ลจ.
ประจ า 

ลจ. 
ชั่วคราว 

พ.ศ. 2561 95.14 84.13 63.83 54.08 
พ.ศ. 2562 49.21 63.44 60.83 40.71 
พ.ศ. 2563 23.25 43.31 22.00 13.50 
พ.ศ. 2564 46.34 53.67 21.25 28.37 

 
 
 
 
 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต้องมีคู่เทียบและผลการประเมินที่ส าคัญ  
 ส านักมีการเทียบเคียงการด าเนินงานกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
ตามภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนสัมฤทธิบัตร การจัดฝึกอบรม  และการจัดการเรียนการสอน
ระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล 

แผนภูม ิ7.3-2 
จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาบุคลากร/คน/ป ี

ส านักศึกษาต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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แผนภูม ิ7.3-3 
จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาบุคลากร/คน/ปี 

แยกตามกลุ่ม ส านักศึกษาต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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ตารางที่ 7.4-1 คู่เทียบการด าเนินการที่ส าคัญ  
ภารกิจ คู่เทียบ ประเด็นการเปรียบเทียบ 

ด้านโครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยรามค าแหง โครงการ/หลักสูตร 
1. คุณสมบัติของผู้เรียน 
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
3. สาขาวิชา/คณะวิชาที่เปิดสอน 
4. วิธีการเรียน 
5. การสอบซ่อม 
6. การโอนชุดวิชา 

ด้านการจัดฝึกอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. วิสัยทัศน ์
2. พันธกิจ 
3. ค่านิยมหลัก 
4. จ านวนครั้งในการจัดอบรมตามแผน 
5. ช่ือหลักสูตร 
   5.1 หัวข้อการอบรม 
   5.2 วิธีการ 
   5.3 วิทยากร 
   5.4 จ านวนวันท่ีจัดอบรม 
   5.5 ค่าลงทะเบียน 
   5.6 สถานท่ีจัดอบรม 

ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบ
โมดูลการสอนทางไกล 

1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
   จ านวน 7 แห่ง 
2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
   จ านวน 4 แห่ง 
3. หน่วยงานภาครัฐ  
   จ านวน 3 แห่ง 
4. หน่วยงานเอกชน  
   จ านวน 2 แห่ง 

1. ประเภทและรายละเอียดการจัดหลักสูตร 
    การศึกษา  
2. การเก็บสะสมหน่วยกิต   
3. กลุ่มเป้าหมายในการเรียน   
4. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน   
5. ค่าใช้จ่ายในการเรียน   

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 คะแนนเฉลี่ยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน   
   การด าเนินงานของส านักการศึกษาต่อเนื่องภายใต้พันธกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่องได้
ก าหนดให้มีการถ่ายทอดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านัก ไปยังฝ่ายโดยการลงนามค ารับรองระหว่าง
ผู้อ านวยการส านักกับเลขานุการส านักและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ มีการติดตามผล/ประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 3 
ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ e-Performance และ
รายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีที่ก ากับ  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ



90 
 

ปฏิบัติราชการของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.8658 ดังตารางที่ 5 
และแผนภูมิที่ 5 
 
 
ตารางที่ 7.4-2 คะแนนเฉลี่ยการจัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ คะแนน 
พ.ศ. 2561 4.3957 
พ.ศ. 2562 4.8344 
พ.ศ. 2563 3.8722 
พ.ศ. 2564 4.8658 

  ท่ีมา : ค ารับรองการปฏิบัติราชการ บนระบบ e-Performance  
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

 

 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 คะแนน ITA ในส่วนที่ของหน่วยงานรับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) ก าหนด และกอง
กฎหมายได้จัดท าแผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบผ่านผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการด าเนินงานไปยังกองกฎหมาย ภายในเวลาที่ก าหนด 
 การด าเนินงานของส านักในส่วนที่รับผิดชอบ มีดังนี้ 
 1 . การเก็ บ ข้ อมู ล จากบุ คลากรใน หน่ วย งานภ าครั ฐ  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
      ส านักแจ้งบุคลากรในหน่วยงานที่มีอายุการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน 
ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 2. การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
      ส านักจัดส่งข้อมูลและจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน 50 รายชื่อ  
 3 . การ เปิ ด เผยข้ อมู ลท างเว็บ ไซต์ ของหน่ วยงาน  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)   
      ส านักจัดท าข้อมูลตามตัวชี้วัดขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านัก (OIT) จ านวน 6 ตัวชี้วัด คือ O13 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน , O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ , O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ , 

แผนภูม ิ7.4-2 
คะแนนเฉลี่ยการจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการ 

ของ ส านกัการศกึษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ , O17 E-Service และ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในภาพรวมที่ระดับคะแนน 91.84   
 
ตารางที่ 7.4-3 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มสธ. ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ คะแนนผลการประเมิน 
ปี 2561 79.89 
ปี 2562 91.55 
ปี 2563 92.11 
ปี 2564 91.84 

ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ              
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 มีการน าความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานไปช่วยเหลือสังคมและชุมชน  
 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิจที่ 3 บริการวิชาการเพ่ือบูรณาการ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่งและยั่งยืน โดยได้จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายได้
ไว้ที่ส านักการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือจัดสรรให้กับสาขาวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ มุ่งเน้นการบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ ตลอดจนต่อ
ยอดประโยชน์ไปยังด้านอ่ืน ๆ  ทั้งนี้ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี ได้จัดท าโครงการ “ธุง
อีสานกับการสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน/
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี (ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี) รูปแบบโครงการเป็นการลงพ้ืนที่ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ตลอดจนแนะน าการเรียนการสอนใน
ระบบโมดูลการสอนทางไกล มสธ. รายวิชาการจัดการการขาย “ความท้าทาย” ที่ต้องใช้ศิลปะ เพ่ือต่อยอดการ
สร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ ในส่วนของส านักการศึกษาต่อเนื่องยังได้สนับสนุนบุคลากรในการ
น าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เฉพาะด้านไปให้ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้ด้าน
วิทยาการค านวณและหุ่นยนต์ศึกษา และส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการค านวณหุ่นยนต์เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 10-11 , 17-18 มีนาคม 2564 
 
 

แผนภูมิ 7.4-3 
คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั มสธ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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ตารางที่ 7.4-4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ไปช่วยเหลือสังคมและชุมชน 

ปีงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ไปช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ร้อยละความคิดเห็น 
 

2561 N/A N/A N/A 

2562 N/A N/A N/A 

2563 N/A N/A N/A 

2564 1. โครงการธุงอีสาน กับการ 
   สร้างอาชีพเสริมรายได้ 
   แก่ชุมชน 

ศูนย์วิทยบริการและชุมชน
สัมพันธ์ มสธ. อุดรธาน ี

N/A 

 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
   การวิทยาการค านวณ 
   หุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมทักษะ 
   การคิดสร้างสรรค์และ 
   นวัตกรรม 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา 

N/A 

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของหน่วยงาน 
 จากการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5 ผลผลิต เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  8,366,600.00 บาท 
ใช้ไป 7,064,896.78 บาท คงเหลือ 1,301,703.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.44 ของการเบิกจ่าย เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (ร้อยละ 80)  โดยเป็นผลผลิตการจัดฝึกอบรม สศต. ที่มีการเบิกจ่าย
สูงกว่าเป้าหมาย จากเดิมได้รับจัดสรรงบประมาณ 31,948,300 บาท ต่อมาส านักได้ขอปรับลดเป้าหมายรายรับลง 
ท าให้ต้องปรับลดรายจ่ายเป็น 4,832,720 บาท สาเหตุเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้มีมาตรการให้หน่วยงานของรัฐงดจัดกิจกรรมประเภทการประชุม สัมมนา 
หรือฝึกอบรม ในรูปแบบการเผชิญหน้า ส านักจึงได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 
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ตารางที่ 7.5-1 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรร 

ใช้ไป 
 

พ.ศ. 2561 11,820,600.00 7,273,420.19 
พ.ศ. 2562 11,888,300.00 9,596,494.51 
พ.ศ. 2563 10,463,120.00 4,004,502.55 
พ.ศ. 2564 8,366,600.00 7,064,896.78 

ท่ีมา : - ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561-2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
ตารางที่ 7.5-2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลลัพธ ์
 

พ.ศ. 2561 80.00 61.53 
พ.ศ. 2562 80.00 80.72 
พ.ศ. 2563 80.00 38.27 
พ.ศ. 2564 80.00 84.44 

ท่ีมา : - ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561-2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนยุทธศาสตร์ของส านักการศึกษาต่อเนื่องไม่มีการประเมินร้อยละ
ความส าเร็จของหน่วยงาน เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จมีเพียงแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี  โดยการด าเนินงานของส านักการศึกษาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเป็น
การด าเนินงานโดยใช้เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งผลการด าเนินงานร้อยละความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 99.73 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม ิ7.5-1 
งบประมาณรายจ่ายเงนิรายได ้

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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งบประมาณที่ได้รับ ใช้ไป แนวโน้ม

 

แผนภูม ิ7.5-2 
ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได ้

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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ตารางที่ 7.5-3 ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
   
 
 
 
 

ท่ีมา :  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด กส.3 มิติด้านประสิทธิผล  
  บนระบบ e-Performance ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564   

 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 รายรับ/รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ 
 การด าเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ในการจัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้สนใจทั่วไป (Public training) 
หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ( In house training) และหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-
training) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ได้ตั้งเป้าหมายรายรับ 40,416,000 บาท 
ประมาณการรายจ่าย 31,948,300 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19) รัฐบาลมีมาตรการให้หน่วยงานของรัฐงดจัดกิจกรรมประเภทการประชุม สัมมนา หรือ
ฝึกอบรม ในรูปแบบการเผชิญหน้า และเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ส านักจึงได้ปรับลด
เป้าหมายรายรับ ลดลงเหลือ 6,133,500 บาท และปรับลดงบประมาณรายจ่ายเหลือ 4,832,720 บาท ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ขอปรับลดงบประมาณรายรับและรายจ่าย  
 ส่วนแนวโน้มรายรับในอนาคตเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19/นโยบาย
การปรับลดงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ/ภาคเอกชน/ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของภาครัฐ และสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคตและหากยังไม่สามารถแก้ปัญหา
ภาวะวิกฤตดังกล่าวได้จะมีผลท าให้รายรับลดลง 
 
ตารางที่ 7.5-4 รายรับจากการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง             
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
(บาท) 

ผลลัพธ ์
 

พ.ศ. 2561 11,000,000 7,544,940 
พ.ศ. 2562 11,055,000 10,543,500 
พ.ศ. 2563 11,110,200 2,635,300 
พ.ศ. 2564 6,113,500 5,177,500 

ท่ีมา : - ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561-2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 

ปีงบประมาณ คะแนน 
พ.ศ. 2561 94.44 
พ.ศ. 2562 98.45 
พ.ศ. 2563 83.99 
พ.ศ. 2564 99.73 

แผนภูม ิ7.5-4 
รายรับจากการฝกึอบรม 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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แผนภูม ิ7.5-3 
ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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ตารางที่ 7.5-5 รายจา่ยในการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
(บาท) 

ผลลัพธ ์
 

พ.ศ. 2561 9,900,000 5,846,246.10 
พ.ศ. 2562 9,949,500 7,833,596.95 
พ.ศ. 2563 8,829,500 2,933,156.15 
พ.ศ. 2564 4,832,700 5,078,000.25 

ท่ีมา : - ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561-2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
ตารางที่ 7.5-6 รายรับต่อรายจ่ายในการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ รายรับต่อรายจา่ย(อัตราส่วน) 
พ.ศ. 2561 1 : 1.29 
พ.ศ. 2562 1 : 1.35 
พ.ศ. 2563 1 : 0.90 
พ.ศ. 2564 1 : 1.02 

ท่ีมา : - ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561-2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

  
 
ตารางที่ 7.5-7 ร้อยละของรายรับจากการฝึกอบรม  
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลลัพธ ์
 

พ.ศ. 2561 100.00 68.59 
พ.ศ. 2562 100.00 95.37 
พ.ศ. 2563 100.00 23.72 
พ.ศ. 2564 100.00 84.69 

ท่ีมา : - ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561 - 2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

 
 
 
 
 

แผนภูม ิ7.5-7 
ร้อยละของรายรับจากการฝกึอบรม 

เมื่อเทียบกบัเป้าหมาย ส านกัการศึกษาต่อเนื่อง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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เป้าหมาย ผลลัพธ์ แนวโน้ม
 

แผนภูม ิ7.5-5 
รายจ่ายในการฝึกอบรม 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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แผนภูม ิ7.5-6 
รายรับตอ่รายจ่ายในการฝกึอบรม 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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ตารางที่ 7.5-8 ร้อยละของรายจ่ายในการฝึกอบรม  
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลลัพธ ์
 

พ.ศ. 2561 90.00 59.05 
พ.ศ. 2562 90.00 78.73 
พ.ศ. 2563 90.00 33.22 
พ.ศ. 2564 90.00 105.06 

ท่ีมา : - ค่าเป้าหมาย : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561 - 2564 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
  

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ความสามารถในการหารายรับท่ีเพิ่มข้ึนของหน่วยงานที่มีรายได้ 
 การด าเนินงานของหน่วยวิสาหกิจในการหารายรับ ส านักมีการวิเคราะห์และพัฒนาการให้บริการ โดยการ
จัดท ากลยุทธ์แผนวิสาหกิจ การปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมจากแบบเผชิญหน้าเป็นแบบออนไลน์ การจัดฝึกอบรม
แบบทางไกล e-training มีการจัดท าหลักสูตรใหม่เพ่ิมขึ้นให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการปรับ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แอฟลิเคชั่นให้เข้าถึงผู้ใช้บริการผ่าน
ระบบ Online, Line Group, Website, Facebook , Youtube, Podcast ที่ส่งผลต่อความสามารถในการหา
รายได ้
 
ตารางที่ 7.5-9 ร้อยละของรายรับจากการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลลัพธ ์
พ.ศ. 2561 1.00 -90.07 
พ.ศ. 2562 1.00 28.44 
พ.ศ. 2563 1.00 -300.08 
พ.ศ. 2564 1.00 49.10 

ท่ีมา : - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
        ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
       - ผลด าเนินงาน : รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่7.5-9 ร้อยละของรายรับจากการฝกึอบรมที่เพ่ิมขึ้น 
                           เมือ่เทียบกับปีทีผ่่านมา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

        ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

-400.00

-300.00

-200.00

-100.00

0.00

100.00

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เป้าหมาย ผลลัพธ์
 

แผนภูม ิ7.5-8 
ร้อยละของรายจ่ายในการฝกึอบรม เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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เอกสารอ้างอิงหมวด 7 ผลลัพธ์  

1. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.1 ก-1 สรุปข้อมูลจ านวนผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร  

2. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.1 ข-1 สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.2-1 ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการตามพันธกิจของส านัก 

4. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.3-1 ตารางข้อมูลจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา ประจ าปี 

     งบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.4-1 คู่เทียบการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.4-2 รายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 (ระบบ e-Performance) 

7. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.4-3 แผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

  ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2564 

8. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.4-3 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.4-4 รายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการธุงอีสาน กับการสร้างอาชีพ 

                                 เสริมรายได้แก่ชุมชน ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี 

10. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.4-5 หนังสือขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร 

11. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.5-1 รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2564 
12. เอกสารอ้างอิงข้อ 7.5-1 สรุปรายรับ-รายจ่าย หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  

   พ.ศ. 2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


