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ค าน า 
  การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปัจจุบันมีการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะยาวฉบับ  ระยะ 20 ปี  (พ .ศ .  2561 –  2580)  โดยแผนพัฒนาฉบับนี้ มุ่ ง เน้นการปรับตั วของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ก้าวทันกับบริบทภายนอกที่มีความท้าทายยิ่งขั้น  โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการ
จัดการเรียนการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ทันสมัยตอบสนองต่อการเรียนรู้ เน้น
การบูรณาการการท างานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา
พ้ืนที่ ภ าย ใต้ ค ว าม เชี่ ย ว ชาญและภารกิ จหลั กของมหาวิทยาลั ย  โ ดยแผน พัฒนาระยะ  20  ปี ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับเทคโนโลยี (STOU Plath Forms) พร้อม Share Plath Forms & Share Economy ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปรับแต่งแปลงโฉม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2565 – 2569) เพ่ือ
ปรับแต่งแปลงโฉมให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบดิจิทัลและเพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคพลิกผัน โดยมีแผนการเพ่ิมทางเลือกในการรับโอกาสทาง
การศึกษาและการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาและผู้ เรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนา
ระบบ “การศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบ” เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักศึกษาทั้งเก่าและใหม่ โดยการรักษานักศึกษาในระบบ 
(Retention) ลดการลาออก (Dropout) เพ่ิมจ านวนผู้สอบผ่านและจบการศึกษาที่มีคุณภาพดีขึ้น เพ่ิมจ านวน
นักศึกษาใหม่ ขยายการให้บริการทางวิชาการตามหลักการศึกษาตลอดชีวิตในระดับต่ ากว่าปริญญาแบบ Modular 
Curriculum ที่เอ้ือต่อการ Reskill และ Upskill การศึกษาสะสมผลการเรียนรู้และการเทียบในระบบคลังหน่วยกิต 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางด้านการเงิน   

ด้วยส านักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
ด้านการผลิตและพัฒนาชุดการเรียนรู้การบริการการศึกษาตลอดชีวิต การฝึกอบรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
การส่งเสริมงานบริการเพ่ือสังคมและงานด้านอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส านักการศึกษาต่อเนื่องจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ มสธ. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการ
สอนทางไกลแบบดิจิทัล และเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคพลิกผัน
และให้สอดรับกับการเพ่ิมจ านวนผู้เรียนและขยายการให้บริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ Reskill และ Upskill 
ในทุกระดับ  
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บทท่ี 1  
หลักการและเหตุผล  

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

 แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตาม
กรอบทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน  ส านักการศึกษาต่อเนื่องด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานของส านักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปัจจุบัน 
ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นส านักการศึกษาต่อเนื่องจึงได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหม่ เพ่ือให้รองรับกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและแผนปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัย ส านักการศึกษาต่อเนื่องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านการระดมความคิดในการสัมมนาบุคลากร เรื่องการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระหว่างวันที่  3 – 5 สิงหาคม 
2565 ณ โรงแรมเดอ ปริ้นเซส อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้บุคลากรร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ส านักการศึกษาต่อเนื่องให้บรรลุพันธกิจและขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วนของ
หน่วยงานเพ่ือร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานและน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของส านัก เพ่ือให้ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีทิศทางและกรอบระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

(1) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรในการก าหนดกรอบทิศทางการน าองค์กร การก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานที่เหมาะสมร่วมกัน ในการผลักดันภารกิจของส านักการศึกษา
ต่อเนื่องให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุดผ่านกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เ พ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แผนปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(2) เพ่ือให้มีแผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมในการใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการให้
สามารถรองรับและตอบสนองต่อทิศทางของประเทศในอนาคต 
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1.3 ขอบเขตการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
(1) ทบทวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 – 2570  
(2) รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
(3) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือร่วมกันวางกรอบทิศทางของ

แผนยุทธศาสตร์  
(4) ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ในการด าเนินงานที่เหมาะสมในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
(5) จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ฉบับสมบูรณ์  
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานตามภารกิจ รวมทั้ง
การพัฒนาหน่วยงานในระยะยาว ตลอดจนสามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านัก 
และสามารถวางแผนการติดตามผลการด าเนินตามภารกิจของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการ
ก ากับ เร่ งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส านักการศึกษาต่อเนื่ อง  ให้ เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 2  
ปัจจัยการก าหนดยุทธศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 

 
2.1 ปัจจัยการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 

      2.1.1 นโยบายของรัฐบาล 

 รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความส าคัญคือ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  การถ่ายทอดประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม  
ที่พึงประสงค์ โดยการบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
การใช้สื่อในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และการส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย เพ่ือปลูกฝังความ
เป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 รวมถึงยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ
แรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ  
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็น
เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
    โดยได้ก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ ๑๑ ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
ช่วงชีวิต ที่มุ่งเน้นทิศทางการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพใน  
ทุกช่วงวัย ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของแต่ละช่วงวัยที่มี
ความแตกต่างกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง 
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2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มุ่งเน้นการด าเนินการเพ่ือน าประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งแผนดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือความสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ชาติ  รวมถึงสภาพการณ์

ทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศและโลก โดยมีเป้าหมายที่ 12 ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง  

มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  โดยการพัฒนาก าลังคนของไทยผ่านกลยุทธ์การพัฒนา 

จ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ มุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพทั้ง

สมรรถนะ คุณลักษณะและภูมิคุ้มกัน โดยการพัฒนาผู้เรียนและวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นเพ่ือการประกอบ

อาชีพและส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม 

 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนให้ตรงความต้องการของ 

ภาคการผลิตเป้าหมาย เป็นการพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่การขับเคลื่อนที่ใช้นวัตกรรม 

เป็นฐานมีหลายปัจจัยที่สนับสนุน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบาทในการเรียนรู้และเสริมสร้าง

สมรรถนะมากขึ้น มีสถาบันการศึกษาและแพลตฟอร์มฝึกอบรมจ านวนมาก รวมถึงคนไทยมีความคุ้นเคยกับการ 

ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นที่สามารถฝึกอบรมทั้งการฝึกซ้ าและการฝึกยกระดับเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนในสังคมสูงวัยที่ มี

ช่วงชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะได้รับผลกระทบต่อระบบการเรียนรู้ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถเรียนรู้และ

พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันคนไทยยังขาดทักษะในด้านดิจิทัล ด้านการเงินและการรู้เท่าทันสื่อ  

รวมถึงระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากรทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  

 การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน

ทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศั ย ตั้งแต่มัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาและนอกระบบ เพ่ือสร้างความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

ทุกระดับ ก าหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้  

มีแหล่งเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมส าหรับคนทุกกลุ่ม การจัดสรรสิทธิพิเศษ

ในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดท า

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยก าหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

  โดย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ก าหนดเป้าหมายไว้

อย่างชัดเจนในปี 2570 ในเรื่องของก าลังคนสมรรถนะสูง ที่ก าหนดให้คนไทยมีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ 
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โลกยุคใหม่ ก าลังแรงงานมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและระบบการศึกษา  การพัฒนา

ทักษะที่ได้มาตรฐานมีทางเลือกที่หลากหลาย ประกอบกับการพัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัยให้ยกระดับมาตรฐาน

การศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมการเรียน  สามารถสร้างงาน

อนาคตและสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการมุ่ง

สู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตในการพัฒนระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ สร้างและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ก าหนดมาตรฐานการจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้สถาบันการศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพและพ้ืนที่เสมือนจริง  

และการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้มีความเป็นรูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับ

และประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เพ่ือสร้างความคล่องตัวและ

เปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ  

 2.1.3 นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับปี 

2563 – 2570 ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องและ

เกิดการบรูณาการเพ่ือให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิสัยทัศน์  เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทาง

นวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้างและ

พัฒนาคนให้สามารถขับเคลื่อนได้โดยอาศัยการด าเนินงานในลักษณะของแพลตฟอร์ม (Platform) ประกอบด้วย  

4 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านการพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 

 2. ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม 

 3. ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 4. ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

ซึ่งส่งผลถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ท้องถิ่นและการลดความเหลื่อมล้ า โดยก าหนดหนึ่งนโยบาย 

ที่ส าคัญในการสร้างและพัฒนาคนที่กลางน้ า (Midstream) โดยการ Reskill (พัฒนาทักษะใหม่) และ Upskill  

(เพ่ิมทักษะ) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนวัยท างาน รวมทั้งกลุ่มคนที่ต้องการเรียนรู้แบบ non-degree ภายใต้กรอบ

แนวคิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” เพ่ือตอบโจทย์ประเทศในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Disruption) การสร้างก าลังคนที่จบวุฒิปริญญาไม่ทันต่อความต้องการเร่งด่วน 
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ด้านการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงปัญหาเรื่องทักษะจากวุฒิการศึกษาที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ

สถานประกอบการ พร้อมทั้งสนับสนุนธนาคารหน่วยกิต  

     2.1.4 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ซึ่งแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นการด าเนินงานใน
ระยะที่ 2 มุ่งเน้นการจัดท าเนื้อหา (Content) ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ ICT โดยก าหนดเป้าหมายหลัก คือ 
 1. STOU Platform 
 2. จับมือร่วมกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาสังคม 
 3. Big Data 
 4. Share Platform & Share Economy 
ภายใต ้วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลกท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกล เพ่ือโอกาส 
                       การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
 พันธกิจ : 1. จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
    2. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
           3. บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศให้มั่งค่ัง  
              และยั่งยืน 
    4. เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
    5. พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล 
พันธกิจที่ 1 จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

    1. สร้างการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล มสธ. ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและท้องถิ่น  

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเสมอภาคทางการศึกษา 

    2. พัฒนาความเข้มแข็งและความทันสมัยทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และยกระดับมาตรฐาน

การศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

    3. พัฒนาระบบบริการการศึกษาให้มีคุณภาพและจัดกิจกรรมนักศึกษา/ผู้เรียน ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทักษะใหม่ในอนาคต และคนไทย 4.0 
พันธกิจที่ 2 วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    1. พัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล และการพัฒนาชุมชน 
สังคม และประเทศ 
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พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการ เพ่ือบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศให้มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณาการ 

    2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 
พันธกิจที่ 4 เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    1. พัฒนาระบบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและ

วัฒนธรรมของไทย 

    2. ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ นานาชาติ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน 
พันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและมีธรรมาภิบาล 

    2. พัฒนาองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นสากล 

    3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับ Digital University for Personalized lifelong Learning (PLL) 

    4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพ ที่เอื้อต่อการท างานและการเรียนรู้เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
(Sustainable University) 
2.1.5  แผนปรับแต่งแปลงโฉม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2565 – 2569 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดท าแผนปรับแต่งแปลงโฉมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2565 
– 2569 (Reinventing STOU 2022 – 2026) ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยด าเนินการพลิกโฉม (Reinventing) เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน้า (Fore Front) ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-based Economy และแก้ไขปัญหาที่
เป็นจุดส าคัญ หรือ Pain Points ในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
การจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ยกระดับอุดมศึกษาที่เสนอ
ผลสัมฤทธิ์ตามศักยภาพของสถาบัน 2) สร้างกลุ่มประเภทตามสถาบันตามศักยภาพ และ 3) มหาวิทยาลัยไทย
สามารถเทียบเคียงในระดับสากล เพ่ือให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสอดคล้องกับนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และข้อก าหนดสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ข้างต้น เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไปมีการจัดท าแผนปรับแต่งแปลงโฉม โดยก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินงาน 4 แผนงาน ดังนี้ 
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แผนงานที่ 1 แผนการเพ่ิมทางเลือกในการรับโอกาสทางการศึกษา (ก1 ก2 และ ก3) และการเพ่ิมจ านวน
นักศึกษา/ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แผนงานที่ 2 แผนการจัดการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบและบริการดิจิทัลเพื่อสะดวกเรียนสะดวกรู้ 
แผนงานที่ 3 แผนการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แผนงานที่ 4 แผนการเงินของการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ซึ่งทั้ง 4 แผนดังกล่าวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 
 
2.1.6 นโยบาย/แนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 : จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
 1. เพ่ิมหลักสูตรในลักษณะเชิงบูรณาการทั้งในลักษณะของหลักสูตรที่ต้องการปริญญาหรือไม่ต้องการ
ปริญญา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฐานสมรรถนะส าหรับการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตการพัฒนาพ้ืนที่ รวมถึงความ
ต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งปรับระบบและกลไกการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
เช่น กฎ ระเบียบ หรือปรับกระบวนการประเมินผล เป็นต้น 
 2. พัฒนาคลังหน่วยกิต (Credit Bank) รองรับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศให้ม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน 
  1. เร่งพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานบริการสังคม และพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนให้มีเอกภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนโครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนบริการวิชาการแก่สังคม  

3. พัฒนางานการบริการวิชาการท่ีเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม ชุมชน และความต้องการของพ้ืนที่ 
โดยน าความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยประสานความรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

4. เสริมสร้างความสามารถการให้บริการวิชาการแก่สังคม ในลักษณะที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยมาก
ขึ้นผ่านกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เข้ากับวิถีใหม่ (New Normal) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 

5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคล หน่วยงาน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหากลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) ให้ปรับองค์กรให้อยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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พันธกิจที่ 4 : เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
1. เร่งรัดการปรับปรุง/พัฒนากลไกงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นระบบ มีเอกภาพ และ

ประสิทธิภาพ 
2. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ/ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3. บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
4. พัฒนานนทบุรีศึกษา ให้เป็นคลังความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด 

พันธกิจที่ 5 : พัฒนาองค์กรให้ม่ันคง ม่ังคง ยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล 
1. เร่งรัดการพัฒนาระบบต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนต่อหลักสูตร หรือต้นทุนการบริหารของหน่วยวิสาหกิจ 

พร้อมริเริ่มการน าระบบต้นทุนมาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทั้งทางวิชาการ และการบริหาร  
2. ส่งเสริมวิธีการ/กิจกรรม ใหม่ ๆ ที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของหน่วยวิสาหกิจให้มากขึ้น 

 3. สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2.2 ข้อมูลพื้นฐานองค์กรของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

2.2.1 ที่ตั้ง 
         ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ 
ชั้น 3 เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

2.2.2 ภารกิจและหน้าที่ 
                  1) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ  
แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โครงการสัมฤทธิบัตร  โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา จัดท า
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือตอบสนองต่อผู้รับบริการ และบริการจัดการเรียนการสอนในระดับต่ ากว่า
ปริญญา 
                  2) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มุ่งเน้นการส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ท านุบ ารุง เผยแพร่ ฝึกอบรม  
ฝึกอาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์ท านุบ ารุงวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่ประเพณีท่ีส าคัญ จัดอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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            2.2.3 โครงสร้างการบริหารงานส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
                                                     
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ : เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การด าเนินงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

คณะกรรมกำรประจ ำ 

ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

ผู้บริหำร 

ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 

 

- งานอ านวยการ 
- งานบริหารทัว่ไป 
 
 

 

 

 

 

ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่

ทำงไกล 

 

- หนว่ยสัมฤทธิบัตร 
- หนว่ยสื่อสาร 
  การตลาดและ 
  เครือข่ายลกูค้า 
  สัมพันธ ์
- หนว่ยส่งเสริม 
  งานบริการวิชาการ 
 
 
 

ฝ่ำยบริหำร 

กำรฝึกอบรม 
 
 

- หนว่ยฝึกอบรม 
  หลักสูตรผู้สนใจทั่วไป   
- หนว่ยฝึกอบรม 
  โครงการความรว่มมือ 
  กับหน่วยงานภายนอก  
- หนว่ยฝึกอบรมทางไกล 
 
 
 
 

ฝ่ำยพัฒนำสื่อ 

และเทคโนโลยี 

กำรฝึกอบรม 
 

- หนว่ยบริหารการผลิต 
  และพัฒนาชุดการ 
  เรียนรู ้ 
- หนว่ยวางแผนและ 
  ประสานงานการผลิต 
  ชุดการเรียนรู้และ 
  คลังหน่วยกิต  
- หนว่ยการตลาดดิจิทัล 
  และลกูค้าสัมพันธ ์
 

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ 

 

 
 
- หนว่ยวิชาการ 
  ศิลปวัฒนธรรม 
- หนว่ยส่งเสริม 
  และเผยแพร ่
  ศิลปวัฒนธรรม 
- หนว่ยอนุรกัษ ์
  ศิลปวัฒนธรรม 
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ภาระหน้าที่แต่ละฝ่าย 
1. ส านักงานเลขานุการ 
รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารและส่งเสริมฝ่ายต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและนโยบายที่ผู้บริหารก าหนดไว้ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการก ากับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
กลั่นกรองงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ  
 

2. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
 มีหน้าที่จัดท าโครงการสัมฤทธิบัตร โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  
จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร จัดท าผลวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร จัดส่ง  
ใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา วางกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ แนะแนว
การศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือผู้สนใจเรียน และผู้เรียน  ประสานงานและติดตามกลุ่มผู้เรียน แนะแนว
การศึกษาต่อหรือการเทียบโอนเรียนต่อ มสธ. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายผู้เรียน ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ สร้างระบบสารสนเทศผู้เรียน/กลุ่มเป้าหมาย เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประสาน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม ก าหนดกรอบและจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม และน าเสนอผลการด าเนินโครงการแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบที่ดี
ต่อสังคม 
 

3. ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดอบรมและให้ค าปรึกษาบริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบการจัดฝึกอบรม 
ได้แก่ หลักสูตรผู้สนใจทั่วไป (Public training) หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ( In-house 
training) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training)  
 

4. ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
 มีหน้าที่บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทา งไกล  
(STOU Modular)  ได้แก่  การวางแผน  การก ากับติดตาม  การประเมินผล  ในการผลิต  การพัฒนาและการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา STOU Modular รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่า
ปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้เรียนและฐานข้อมูล
รายวิชาเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับระบบคลังหน่วยกิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  และการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์  การท าการตลาดดิจิทัลและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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5. ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
 รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ กิจกรรม การฝึกอบรม นันทนาการและอาชีพ โดยมุ่งเน้นการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปลูกจิตส านึกด้านจริยธรรม คุณธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ไทย พัฒนาและสร้าง
มาตรฐานระบบงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผลิตและเผยแพร่สื่อด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อดิจิทัล สื่อกิจกรรม สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่างๆ 

             2.2.4 ข้อมูลบุคลากร 
ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

1. ข้าราชการ  - 17 17 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย (นับรวมผู้อ านวยการส านัก) 1 10 11 
3. ลูกจ้างประจ าเงินรายได ้ - 2 2 
4. ลูกจ้างประจ าเงินแผ่นดิน  
    (สังกัดกองกลาง) 

- 1 1 

5. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 6 6 
6. ลูกจ้างเหมาบริการ - 6 6 

รวม 1 42 43 
                       

             ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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บทที่ 3  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง (พ.ศ. 2566 - 2570)  
โดยได้ด าเนินการผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นระหว่างบุคลากรของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งได้ท า 
การวิเคราะห์องค์กรในภาพรวมของส านักการศึกษาต่อเนื่องร่วมกัน เพ่ือก าหนดกรอบเป้าประสงค์และกลยุทธ์  
โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการตรวจสอบสมรรถนะขององค์กร 
ที่จะช่วยบ่งบอกถึงจุดแข็งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์กับจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และการก าหนดกลยุทธ์
โดยใช้ TOW Matrix  ดังนี้ 
3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

จุดแข็ง (S : Strength) จุดอ่อน (W : Weakness) 
S1. มีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานและสายการ
บังคับบัญชาที่รับผิดชอบของฝ่ายอย่างชัดเจน 
S2. มีหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายเป็นที่ต้องการ 
ของผู้ที่สนใจ โดยร่วมมือกับสาขาวิชาต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย/ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและความต้องการ
ของหน่วยงาน 
S3. มีรูปแบบและช่องทางการให้บริการฝึกอบรม
หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า 
S4. การให้บริการด้านการเรียนการสอนสัมฤทธิบัตร
และการจัดการเรียนการสอนในระดับต่ ากว่าปริญญา
แบบโมดูลสามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
S5. มีระบบการบริหารจัดการโครงการสัมฤทธิบัตร 
เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา สร้างความเสมอภาค
และเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 
S6. มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใน 
ด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
และชุมชน เพ่ือสร้างองค์ความรู้และรายได้ 

W1. สายการบังคับบัญชาบางต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ 
W2. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะด้าน ICT ด้าน
การตลาด เทคโนโลยีการฝึกอบรมและด้านการเงิน  
การบัญชี 
W3. บุคลากรขาดการน าความรู้ความช านาญไปท า
ผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
W4. ขาดแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
W5. โครงการด้านการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมี
น้อย 
W6. ขาด software ที่ทันสมัยที่จะน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งจะช่วยลดภาระของบุคลากรในการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนหรืองานที่ไม่จ าเป็น 
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จุดแข็ง (S : Strength) จุดอ่อน (W : Weakness) 
S7. มีนโยบายที่สนับสนุนภารกิจของส านักอย่าง 
ชัดเจน 
S8. สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยให้ความสนใจในการผลิต
รายวิชาในระดับ non-degree  รวมถึงมีความร่วมมือ 
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา  ส านักคอมพิวเตอร์ 
S9. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในต าแหน่งเป็นอย่างดี 
S10. บุคลากรมศีักยภาพในการท างานเป็นทีม มีความ
ร่วมมือร่วมใจ และมีน้ าใจพร้อมให้บริการ 

 
3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  

โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรค (T : Threat) 
O1. ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันเน้น
การศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรมแบบระยะสั้น 
O2. กลุ่มลูกค้าองค์กรต้องการ Upskill, Reskill,  
New skill ให้กับกลุ่มบุคลากรของตนเองในหลักสูตร
และรายวิชาที่เป็นการเฉพาะ 
O3. เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เอื้อให้สามารถน ามา 
ใช้ในภารกิจของส านักในด้านต่างๆ 
O4. สถาบันการศึกษาสามารถสร้างหลักสูตรใหม่ๆ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจหรือสร้าง
รายได้ 
O5. นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ที่ยั่งยืนด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
O6. นโยบายในระดับกระทรวง และมหาวิทยาลัยให้
ความส าคัญกับการจัดการเรียนในระดับ non-degree 
O7. มีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ 
 

T1. มีหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม 
ในลักษณะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
T2. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลต่อ 
การตัดสินใจของผู้เรียนและลูกค้าฝึกอบรม 
T3. ลูกค้าองค์กรมีนโยบายปรับลดงบประมาณด้าน 
การพัฒนาบุคลากร 
T4. มีการแข่งขันสูงขึ้นระหว่างสถาบันการศึกษา ใน
การเปิดรับผู้เรียนทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระดับ
ปริญญาต่ ากว่าปริญญาและมุ่งเน้นกลุ่มวัยท างานมาก
ขึ้น 
T5. การบริหารงานภายใต้ระบบราชการ มีระเบียบ
ข้อบังคับที่ไม่เอ้ือต่องานฝึกอบรม ท าให้การปรับตัว 
ตามความต้องการภายนอกเป็นไปได้ช้าและไม่คล่องตัว
เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน 
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บทที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม การบริการวิชาการและการบริหารจัดการชุดการเรียนรู้เพ่ือการศึกษา

ตลอดชีวิต ด้วยการบูรณาการเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล สืบสานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม” 

 

4.2 พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
2. สนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายเพ่ือการฝึกอบรมและการบริการวิชาการ 
4.   บริหารจัดการรายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกลที่มีคุณภาพและการสื่อสาร 
      การตลาดดิจิทัล   
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7.   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

4.3 ค่านิยมหลัก (Core Value) 

 1.   การท างานเป็นทีม (Team Work) 

2.   มืออาชีพ (Professional) 

3.   คุณภาพ (Quality) 

4.   ประทับใจ (Impression) 
 
4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues) 

1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการฝึกอบรม 
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการวิชาการเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายการท างาน 
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4. การบริหารรายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกลมีคุณภาพและการสื่อสาร
การตลาดดิจิทัล 

5. การส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7.   การพัฒนาการบริหารจัดการส านักและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

4.5 เป้าประสงค์ 

1.   การฝึกอบรมเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการและมีคุณภาพ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
2.   การบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 
3.   การบูรณาการเครือข่ายเพ่ือการฝึกอบรมและการบริการวิชาการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
4.   รายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกลมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
5.   การสื่อสารการตลาดได้รับการพัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
6.   ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ 
7.   บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
8.   ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน 
9.   ระบบประกันคุณภาพได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

4.6 กลยุทธ์ (Strategy) 
 กลยุทธ์ที่ 1 มีหลักสูตรฝึกอบรม/ชุดวิชา/รายวิชา STOU Modular ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการขยายฐานของกลุ่มผู้รับบริการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยมากยิ่งขึ้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 มีโครงการการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชมชนและส่งเสริมให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้   
 กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมกับสาขาวิชาในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม/ชุดวิชา/รายวิชา STOU Modular ที่สามารถ
เก็บสะสมหน่วยกิตและสามารถเทียบโอนเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรของ มสธ.และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้  
 กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือขยายเครือข่ายและ 
กลุ่มผู้รับบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าองค์กรใหม่ของส านัก  
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและรายวิชา STOU Modular เป็น 2-3 ภาษา (ไทย จีน 
และอังกฤษ) เพ่ือขยายฐานกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างชาติ   
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Freemium โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/รายวิชา STOU 
Modular/โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตลอดจนชุดวิชาในโครงการ
สัมฤทธิบัตร รวมถึงการให้ทดลองเรียนฟรีบางหัวข้อในรายวิชาที่เก็บค่าลงทะเบียน  เพ่ือสร้างการรับรู้ทางการตลาด
ของกลุ่มผู้รับบริการและสร้างฐานกลุ่มผู้รับบริการให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึน  
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 กลยุทธ์ที่ 7  จัดท าแผนการตลาดเพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึงการ
เก็บข้อมูลผู้รับบริการมาใช้ในการวางแผนการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing)  
 กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาและส่งเสริมโครงการด้านท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความมี
วินัย จิตสาธารณะ และภูมิปัญญาไทยที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม  
 กลยุทธ์ที่ 9  การน า Software ของ Office 365 ที่มหาวิทยาลัยมี License มาใช้ในการปรับกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น เช่น การใช้ Planner ในการวางแผน  มอบหมาย  และติดตามงาน  รวมถึง
การใช้ Web Application ในการปฏิบัติงาน  
 กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมด้านการตลาดดิจิทัล  ในการใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล  
การใช้ข้อมูลวิเคราะห์และวางแผนการตลาดผ่าน Social Media  รวมถึงการท ารายงานในรูปแบบออนไลน์ Online 
Dashboard เพ่ือการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถ 
 กลยุทธ์ที่ 12 น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัยมาใช้กับการปฎิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
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แผนยุทธศาสตร์ส านักการศกึษาต่อเนื่อง  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
แผน/แผนงาน/โครงการส าคัญตาม

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของ
โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาการฝึกอบรมท่ีมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการฝึกอบรม 
เป้าประสงค์ที ่1.  
การฝกึอบรมเป็นไปตาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการและมีคุณภาพ มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
  

1.1 มีหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและการขยายฐานของกลุม่
ผู้รับบริการให้ครอบคลุมทกุช่วงวัยมาก
ย่ิงขึ้น   

1. โครงการจดัฝึกอบรมส าหรับผู้สนใจ
ทั่วไป โครงการความรว่มมอืกับหน่วยงาน
ภายนอกและโครงการจดัฝึกอบรมทางไกล 

1.1 จ านวนหลักสูตรฝกึอบรมที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
สังคม 

หลักสูตร 2 2 2 2 2 ฝบอ. 

1.2 มีโครงการฝกึอบรมระยะสั้น/e-Training ใหม่ส าหรับ
แรงงานระดับตน้ ระดับกลาง เยาวชนเพือ่เข้าสู่ตลาดแรงงาน /
ผู้สูงอายุ 

มี/ไม่มี มี มี มี มี มี 

1.2 ร้อยละเฉลี่ยของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในแต่ละครั้ง 

เทียบกับเป้าหมายทีก่ าหนด  

ร้อยละ 90 90 90 90 90 

1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝกึอบรมของ

หน่วยงาน  

ระดับ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

1.4 ร้อยละของรายรับจริงเมื่อเทียบกับประมาณการรายรับ  ร้อยละ 100 100 100 100 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
แผน/แผนงาน/โครงการส าคัญ 

ตามยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของ
โครงการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

66 67 68 69 70 

พันธกิจท่ี 2 : สนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการวิชาการเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ที ่2.  
การบรกิารวิชาการเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตได้รับการ
สนับสนุนให้มีประสทิธิภาพ 

2.1 มีชุดวิชาที่หลากหลายและสอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของตลาดแรงงานและ
การขยายฐานของกลุม่ผู้รับบรกิารให้
ครอบคลุมทุกชว่งวัยมากย่ิงขึ้น 
   
 
 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
สัมฤทธิบัตร 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จ านวนผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร คน 10,000 

15,700 
 15,700 

15,700 

15,700 

ฝบก. 
 
 1.2 จ านวนผู้เรียนสัมฤทธิบัตรในโครงการเรียนล่วงหน้า คน 1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1.3 จ านวนผู้เรียนสัมฤทธิบัตรในกลุ่มผู้สูงอายุ คน 200 

200 

200 

200 

200 

1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบรกิารโครงการสัมฤทธิ
บัตร 

ระดับ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

2.2 มีโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมที่
ตอบสนองต่อการพฒันาชมุชนและ
ส่งเสริมให้เกิดชมุชนแห่งการเรียนรู ้

1. โครงการบรกิารเผยแพรว่ิชาแก่สังคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีลกัษณะเป็น
โครงการบรกิารวิชาการ/วชิาชีพบูรณาการที่ตอบสนองตอ่การ
พัฒนาชุมชน สังคมประเทศให้เขม้แข็ง เพือ่ส่งเสริมให้เกิดชมุชน
สังคมแห่งการเรียนรู ้และสังคมฐานความรู ้

โครงการ 20 20 20 20 20 ฝบก. 

1.2 จ านวนโครงการความร่วมมือกับภาครฐั เอกชน ชุมชน องค์กร
ทางสังคมทั้งในประเทศ/ต่างประเทศในการให้บริการวชิาการแก่
สังคม 

โครงการ 2 2 2 2 2 

1.3  จ านวนโครงการความร่วมมือกับจังหวดันนทบุรี ในการ
บริการวิชาการแก่สังคม 1 Dr. 1 ต าบล  

โครงการ 1 2 3 4 5 

1.4 ร้อยละของผู้เข้ารับบรกิารน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

1.5 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอ่การบริการวิชาการแก่
สังคมของมหาวิทยาลัย 
 

ระดับ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

1.6 จ านวนชุมชนทีเ่กดิความย่ังยืนในการด าเนินงานการได้รับ
บริการวิชากรของมหาวทิยาลัย 
 

ชุมชน 1 1 1 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
แผน/แผนงาน/โครงการส าคัญตาม

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของ
โครงการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

66 67 68 69 70 

พันธกิจท่ี 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบรูณาการเครือข่ายเพ่ือการฝึกอบรมและการบริการวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การส่งเสริมและสนับสนนุการบูรณาการเครือข่ายการท างาน 
เป้าประสงค์ที ่3. 
การบูรณาการเครือขา่ยเพื่อ
การฝกึอบรมและการบรกิาร
วิชาการได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

3.1 จัดท าโครงการความร่วมมอืทาง
วิชาการกับหนว่ยงานภายนอก เพื่อขยาย
เครือข่ายและกลุ่มผูร้ับบริการไปสู่กลุ่ม
ลูกค้าองคก์รใหมข่องส านัก 
 

1. โครงการพัฒนารายวิชา STOU 
Modular 
 

1.1 จ านวนรายวิชาที่ผลิตร่วมกับหน่วยงานภายนอก รายวิชา - - 1 1 1 ฝพท. 

2. โครงการความร่วมมอืทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก  

2.1 จ านวนหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ 2  2 3 3 3 
 

ฝบก./
ฝบอ./
ฝพท. 

3.2 ร่วมกับสาขาวิชาในการจัดท า
หลักสูตรฝกึอบรม/ชดุวิชา/รายวิชา 
STOU Modular ที่สามารถเก็บสะสม
หน่วยกิตและสามารถเทียบโอนเข้าสู่ชุด
วิชาในหลักสตูรของ มสธ. และ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ 

1. โครงการความร่วมมอืกับสาขาวิชาใน
การเปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตรที่
หลากหลาย 
 

1.1 จ านวนชุดวิชาสัมฤทธิบัตรที่เพิม่ขึน้ ชุดวิชา 2 2 2 2 2 ฝบก. 

2. โครงการความร่วมมอืกับสาขาวิชา 
หน่วยงานภายนอกในการจัดท าหลักสตูร
ฝึกอบรมตามความตอ้งการของ
ผู้รับบริการ 
 

2.1 จ านวนหลักสูตรฝกึอบรมทีเ่พิ่มขึน้ หลักสูตร 3 3 3 3 3 ฝบอ. 

3. โครงการพัฒนารายวิชา STOU 
Modular บนฐานความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
 

3.1 จ านวนรายวิชา STOU Modular ที่ตรงกับความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

รายวิชา 1 1 1 1 1 ฝพท. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
แผน/แผนงาน/โครงการส าคัญตาม

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 
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โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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พันธกิจท่ี 4 : บริหารจัดการชุดการเรียนรูท่ี้มีคุณภาพและการสื่อสารการตลาดดิจิทัล   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริหารจัดการชุดการเรียนรู้มีและการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที ่4. 
รายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญา
ในระบบโมดูลการสอนทางไกล
มีการบริหารจดัการทีม่ีคุณภาพ 
 

4.1 มีรายวิชา STOU Modular ที่
หลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการขยาย
ฐานของกลุ่มผูร้ับบริการให้ครอบคลมุทกุ
ช่วงวัยมากย่ิงขึน้   
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนารายวิชา STOU 
Modular 

1.1  จ านวนรายวิชาต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอน
ทางไกล 

รายวิชา 14 14 14 14 14 ฝพท. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 จ านวนผู้เรียนรายวิชาระดับต่ ากว่าปรญิญาในระบบโมดูล
การสอนทางไกล  

คน 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 

1.3 ร้อยละของรายรับเมื่อเทียบกับประมาณการรายรับ ร้อยละ 100 100 100 100 100 

1.4 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนใหม่ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะใน
หลักสูตรโมดูลล่า เมือ่เทียบกับประมาณการ เป้าหมาย 2,800 
คน (นอกระบบและตามอัธยาศัย) 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 

1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนรายวิชาระดับต่ ากว่าปริญญา
ในระบบโมดูลการสอนทางไกล 

ระดับ 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

4.2 พัฒนารายวิชา STOU Modular 
เป็น 2-3 ภาษา (ไทย จนี และอังกฤษ) 
เพื่อขยายฐานกลุม่ผู้รับบรกิารที่เป็น
ชาวต่างชาต ิ

1. โครงการพัฒนารายวิชา STOU 
Modular แบบ 2 ภาษา 
 

1.1 จ านวนรายวิชา STOU Modular แบบ 2 ภาษา รายวิชา - - - 1 1 ฝพท. 
1.2 จ านวนผู้เรียนรายวิชา STOU Modular ที่เป็นชาวต่างชาต ิ คน - - - 10 10 

 
ฝพท. 

เป้าประสงค์ที ่5. 
การสือ่สารการตลาดได้รับการ
พัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
   

5.1 จัดท าแผนการตลาดเพือ่ให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มผูร้ับบริการได้อย่างกว้างขวาง
ย่ิงขึ้น  รวมถึงการเก็บข้อมูลผู้รับบรกิาร
มาใช้ในการวางแผนการตลาดที่
ขับเคลื่อนด้วยขอ้มูล (Data-Driven 
Marketing) 
 

1. โครงการจดัท าแผนการตลาด 1.1 ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าแผนการตลาด ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

5 - - - - ฝบก./
ฝบอ./
ฝพท. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
แผน/แผนงาน/โครงการส าคัญตาม

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของ
โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 
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พันธกิจท่ี 5 :  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่6. 
ศิลปวัฒนธรรมไทยได้รับการ
ส่งเสริม เผยแพร่และอนรุกัษ์ 

6.1 พัฒนาและส่งเสริมโครงการด้านท านุ
บ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวนิัย จิตสาธารณะ และ
ภูมิปัญญาไทยทีเ่กดิประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนและสังคม 

1. โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย 

1.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
ความมีวนิัย จิตสาธารณะ/ท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ทีเ่กิดประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าต่อชุมชนสังคม
และประเทศชาต ิ

โครงการ/
กิจกรรม 

11 11 11 11 11 ฝอศ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2 จ านวนนกัศึกษา/ประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม
ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น (สะสม)  
(นับแต่บุคคลภายนอก) 

คน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

1.3 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมที่สอดคล้อง
กับอัตลกัษณ์ของมหาวทิยาลัย 

โครงการ 1 1 1 1 1 
 

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของนักศกึษา/ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น (นับแต่บุคคลภายนอก) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

1.5 ร้อยละความพึงพอใจของนักศกึษาและประชาชนที่เข้าชม
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

2. โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวนิัย จิตสาธารณะ/ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2.1 จ านวนกจิกรรม/โครงการ/หรอืจ านวนสื่อสร้างสรรคท์ี่
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมวีินยัจิตสาธารณะและ
ค่านิยมที่ดีงาม/ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายทั้ง
ไทยและภูมิภาคเอเชีย   
 

โครงการ/
กิจกรรม 

4 4 4 4 4 ฝอศ. 

6.2 พัฒนาโครงการด้านศิลปวฒันธรรม 
เป็น 2-3 ภาษา (ไทย จนี และอังกฤษ) 
เพื่อขยายฐานกลุม่ผู้รับบรกิารที่เป็น
ชาวต่างชาต ิ

1. โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 1.1 จ านวนโครงการด้านศิลปวฒันธรรมทีเ่ป็นภาษาไทย 
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  

โครงการ/
กิจกรรม 

- 1 2 3 4 ฝอศ. 
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พันธกิจท่ี 6 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี้สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที ่7. 
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 น า Software ของ Office 365 ที่
มหาวิทยาลัยมี License มาใช้ในการปรับ
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วขึ้น เช่น การใช้ Planner ในการ
วางแผน  มอบหมาย  และติดตามงาน  
รวมถึงการใช้ Web Application ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. โครงการเตรียมความพรอ้มบุคลากร
ส านักการศกึษาต่อเนือ่งด้านดิจทิัลเพือ่
รองรับความเป็นมหาวทิยาลัยดิจิทัล 

1.1 จ านวนเรื่อง/กิจกรรมที่มกีารปรับลดขัน้ตอนการ
ด าเนนิงาน 

เรื่อง 1 2 2 2 2 ทุกฝ่าย 

7.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมด้าน
การตลาดดิจทิัล  ในการใช้เครือ่งมอืทาง
การตลาดดิจทิัล  การใชข้้อมูลวิเคราะห์
และวางแผนการตลาดผ่าน Social Media  
รวมถึงการท ารายงานในรูปแบบออนไลน์ 
Online Dashboard เพื่อการบริหาร
จัดการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด
ดิจิทัล 

1.1 ร้อยละผูร้ับบริการทีร่ับรู้ขอ้มูลผ่านสื่อสงัคมออนไลน์เมื่อ
เทยีบกับจ านวนผูร้ับบริการทั้งหมด 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 ทุกฝ่าย 

 7.3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้และ
ความสามารถ 

1. โครงการพัฒนาเพิม่พูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร  

1.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
(40 ชม./คน/ปี) เมือ่เทียบกับจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 ทุกฝ่าย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
แผน/แผนงาน/โครงการส าคัญตาม

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณของ
โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

พันธกิจท่ี 7 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการส านักและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ที ่8.  
ระบบสารสนเทศไดร้ับการ
พัฒนาเพือ่สนับสนุนการ
ปฎิบัติงาน 
 

8.1 น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลางของ
มหาวิทยาลัยมาใช้กับการปฎิบัติงาน 
 

1. โครงการน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
กลางมาใชก้ับการปฎิบัติงานของส านกั 

1.1 ระดับความส าเรจ็ของการน าระบบสารสนเทศกลางของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฎิบัติงานและบรหิารงาน 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 ทุกฝ่าย 

เป้าประสงค์ที ่9. 
ระบบประกนัคุณภาพได้รับ
การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
 

9.1 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศกึษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

1. โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

1.1 ระดับความส าเรจ็ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 ทุกฝ่าย 
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมนิผล 

5.1 กลไกการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  
1) การจัดแผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (Action Plan)  ของส านักการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับแผน พัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

2) การก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัดในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ให้สามารถวัดผลได้และ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  

3) การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนเป้าหมายการด า เนินการให้แก่บุคลากร 
ในส านัก เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน  

4) การเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานในสังกัด
อย่างทั่วถึง เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

5) การก าหนดแนวทางให้แผนยุทธศาสตร์ฯ มีการถ่ายทอดและเชื่อมโยงลงไปถึงการก าหนดตัวชี้วัดระดับ
ฝ่าย/กลุ่ม (PA) และตัวชี้วัดระดับบุคคล ( IPA) เพ่ือสร้าง commitment ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ร่วมกัน  

6) การก าหนดกรอบและกระบวนวิธีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใช้สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ก าหนดไว้  

7) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นระยะ เพ่ือให้ทราบผลความก้าวหน้า รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการ หากพบปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานจะได้สามารถปรับปรุง
แก้ไขได้ทันท่วงท ี
5.2 กระบวนการติดตามและประเมินผล  

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ  โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

1) การแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือร่วมกันก าหนดกรอบแนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
2) การก าหนดกรอบระยะเวลา แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลกลางในการบริหารจัดการข้อมูลตามแผน

ยุทธศาสตร์ฯ พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบระบบให้ชัดเจน  
4) การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
5) การรวบรวม สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
6) การรายงานเสนอต่อผู้บริหารตามล าดับชั้น 


