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ค ำน ำ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและ
บริการการศึกษาร่ วมกับสถาบัน SIM (Savan Institute of management)  จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว : สปป. ลาว ทั้งนี้ เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา ระหว่าง 2 ประเทศ             
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร- 
มาธิราชกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเดียวกัน และการคาดหวังการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุดตามข้อตกลงความร่วมมือ จึงได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้องได้มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่
องค์ประกอบของงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราชสามารถติดตามการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ได้ทุกขั้นตอน เพราะได้มีการ
แยกแยะบทบาทหน้าที่ของทุกหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
และท่านอื่นท่ีสนใจตามสมควร 
 
   
 ชาตรี  วงศ์มาสา 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ 

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก าหนดแนวทางและนโยบายการด าเนินการ
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 โดยมีการเพ่ิมแผนงานใหม่ของมหาวิทยาลัย            
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน คือแผนเตรียม           
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 – 2558) และแผนพัฒนาวิชาการสู่สากล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-
2559) ประกอบกับสถาบัน SIM (Savan Institute of Management) ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชน 
จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ตั้ งอยู่ที่  แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้เสนอจะขอท าความร่วมมือทางวิชาการจัดท าหลักสูตร
ปริญญาตรีต่อเนื่องของ มสธ. ให้กับนักศึกษาของสถาบัน SIM พร้อมกับได้แสดงความจ านงที่จะให้
ความร่วมมือเป็นศูนย์บริการการศึกษาของ มสธ. ประจ าแขวงสะหวันนะเขต เพ่ือให้บริการด้านการ          
รับลงทะเบียนจากนักศึกษาที่สนใจ และประสานงานด้านต่างๆกับ มสธ. ตามที่จะได้มีการตกลง           
ความร่วมมือกันอีกด้วย 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามแผนการเตรียม                      
ความพร้อมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับมาตรฐานการศึกษา                     
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที่ 2 : การสร้าง/ขยายเครือข่ายความร่วมมือในประเทศอาเซียน    
และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันสู่ประชาคมอาเซียน          
กลยุทธ์ที่ 3 : การเร่งพัฒนาการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์               
สู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งรองรับนโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย                
สุโขทัยธรรมาธิราชในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 นโยบาย/แนวทางการพัฒนาทั่วไป 
ข้อ 1.1 (4) การจัดการศึกษาทางไกลแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จึงเห็นควรมีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจ าแขวงสะหวันนะเขต ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบการ
ศึกษททางไกลระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบัน SIM ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปยังนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปในประเทศประชาคม
อาเซียนให้ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชอย่างกว้างขวางต่อไป 
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2. กำรลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำบัน SIM  

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)                
รองอธิการบดีฝ่ ายสื่ อสารองค์กรและวิ เทศสัม พันธ์ (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  อรสา ปานขาว)                        
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ) 
ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา(นายซัน อันนันหนับ)  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
อุบลราชธานี(นายสมพงษ์ โลมะรัตน์) หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค(นายชาตรี วงศ์มาสา) 
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์(นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) และนางสาวจิราภรณ์ หงษ์โสภา(งานวิเทศสัมพันธ์)  
ได้ เดิ นทางไป ร่วมป ระชุ มการ เจรจาความร่ วมมื อทางวิ ช าการและการล งน ามข้ อตก ล ง                           
ความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) กับสถาบัน Savan Institute of 
Management (SIM) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ที่ท าการสถาบัน SIM แขวงสะหวั่นนะเขต 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ค าอนุมัติการเดินทางท้ายบันทึก ส านักบริการ
การศึกษา ที่  ศธ 0522.04(03)/363 วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2557 และรายงานการประชุมเจรจา                
ความร่วมมือโดยงานวิเทศสัมพันธ์เสนอที่ประชุมประสานนโยบาย ตามบันทึก ศธ 0522.01(08)/100              
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557) 

3. จัดตั้งเป็น“ศูนย์ประสำนงำนบริกำรกำรศึกษำ มสธ.” 

ส านักบริการการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมเดินทางไปร่วมลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของสถาบัน 
SIM และมีการศึกษาข้อมูลนักศึกษาหรือผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าศึกษาต่อที่ มสธ. ภายหลัง
จากที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว เห็นว่า ยังไม่สามารถคาดการณ์ในภาพรวมได้ว่า
จะมีนักศึกษาหรือผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาที่ มสธ. ปีการศึกษาละจ านวนเท่าใด ประกอบกับเห็นว่าอาจจะ
เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายประจ าของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ หากจัดตั้งเป็น “ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.” 
จะต้องมีโครงสร้างองค์กร มีบทบาทหน้าที่  มีค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืนๆ เหมือนกับ
ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ภายในประเทศ 

ดังนั้น เมื่อกลับมาถึงมหาวิทยาลัย ส านักบริการการศึกษา จึงได้เสนอความเห็นต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ณัฏฐพร พิมพายน) เพ่ือพิจารณาจัดตั้งเป็น               
“ศูนย์ประสานงานบริการการศึกษา มสธ.” ประจ าแขวงวะหวั่นนะเขต สปป.ลาว ตามบันทึก                     
ที่  ศธ 0522.04(03)/655 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 และรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาได้น าเสนอ           
ที่ประชุมประสานนโยบาย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557  

ที่ประชุมประสานนโยบาย เมื่อการประชุมในวันที่ 13 มีนาคม 2557 เห็นชอบให้มีการ
จัดตั้งสถาบัน SIM เป็นศูนย์ประสานงานบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าแขวง
สะหวั่นนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไปก่อนตามข้อเสนอของส านัก
บริการการศึกษา และให้มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับ มสธ. พร้อมได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ
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ของส่วนแบ่งเป็นร้อยละ หรือคิดเพ่ิมจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาตามที่จะได้ห ารือกันใน
ภายหลังอีกครั้ง 

 
ส าหรับชื่อเรียก และสถานที่ติดต่อ มีดังนี้ 

ชื่อเต็ม :  ศูนย์ประสานงานบริการการศึกษา มสธ. แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
 ชื่อย่อ  : ศูนย์ SIM สปป. ลาว 
 สถำนทีต่ิดต่อ : Viraphan Rasphone 
   (Director of SIM) 
   Savan Institute of Management (S.I.M) 
   Savan Institute of Management (SIM) Locate in Chounlamontry building 
   (close to old stadium) 
   Hoes No. 235. Uch for your Unit No. 21 Khantabury Road} Thameung 
   Village,Kaison phomvihanh District. Savannakhet Province. 
   Tel./Fax +856 41 253-252 hand phone: +856 20 5554-1823, +66 83 151 8118 
   E-mail: sim_edu@yahoo.com,viraphan1@gmai.com 
   Website: www.sim.edu.la 
   http://www.youtube.com/watch?v=3Gip8HJm-Y 

4. วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง 
1. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา ระหว่าง 2 ประเทศ ในประชาคมอาเซียน 
2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดการศึกษา ในระบบการศึกษาทางไกลของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3. เพ่ือส่ งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช กับ

สถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
 (มติที่ประชุมประสานนโยบาย เห็นชอบ เมื่อการประชุม วันที่ 13 มีนาคม 2557) 

5. บทบำทหน้ำที่ของศูนย์ SIM 
1. รณรงค์และรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. จัดกจิกรรมบริการการศึกษาแก่นักศึกษา เช่น ปฐมนิเทศ สอนเสริม และอ่ืนๆ 
3. จัดสอบตามเกณฑ์จ านวนผู้เข้าสอบที่ มสธ. ก าหนด 
4. ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา การช่วยเหลืออ่ืนๆแก่นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป 
5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของ มสธ. อย่างต่อเนื่อง 
6. อ่ืนๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอความร่วมมือ เช่น การให้การสนับสนุนชมรม

นักศึกษา การจ าหน่ายใบสมัคร การจ่ายเอกสารการสอนแก่นักศึกษา เป็นต้น 
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6. วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

1) เพ่ือให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ได้มี           
ความชัดเจนในโครงสร้างของการปฏิบัติงาน องค์ประกอบของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องอันเกิดจากการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 

2) เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถติดตามระบบการบริหารจัดการ
การศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM และองค์ประกอบของการด าเนินงานได้ทุกขั้นตอน เพราะได้มี
การแยกแยะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน 

3) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆทั้งในและ
ต่างประเทศในลักษณะของการจัดการศึกษาทางไกลแบบมุ่ งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถมี
แนวทางในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

7. สัญลักษณ์กระบวนงำน 

 

No 

Yes 

Yes 

No 

จุดเริม่ต้น และสิ้นสุดของ
กระบวนการ 

กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 

การตัดสินใจ 

ทิศทาง/การเคลื่อนไหว 
ของงาน 



 

 

บทท่ี 2 
ข้อตกลงความร่วมมือ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบัน SIM ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการและการบริการการศึกษาระหว่าง 2 สถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557                 
ณ สถาบบัน SIM สปป.ลาว โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือที่ปรากฏ               
ในรายงานการประชุมที่บันทึกโดยงานวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้ (รายงานการประชุมการเจรจาความร่วมมือ 
โดยงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมประสานนโยบาย ตามบันทึกที่ ศธ. 0522.01(08)/100 เมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2557) 

1. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์รับนักศึกษาใหม่ 
เนื่องจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ของแขวงสะหวันนะเขตมีนักศึกษาที่ก าลัง

ศึกษา ระดับ ปวส. รวมกันประมาณ 1,000 คน ดังนั้น จึงเห็นควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์           
แก่นักศึกษาลาวที่ศึกษาในวิทยาลัยต่างๆได้รับทราบข้อมูลด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของ มสธ. 
อย่างทั่วถึง ดังนี้ 

1) ให้สถาบัน SIM ด าเนินการจัดแปลหลักสูตรทุกระดับ วิธีการรับสมัคร วิธีการเรียน
การสอนของ มสธ. เป็นภาษาลาว 

2) ให้สถาบัน SIM จัดท า Webpage เป็นภาษาลาว โดยเน้นระดับปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร 

3) จัดท า Spot โฆษณาสั้นหรือสารคดีสั้น เป็นภาษาลาว เพ่ือประชาสัมพันธ์                
และเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาลาวมาศึกษาต่อกับ มสธ. 

4) เห็นควรให้ SIM ติดตั้งจานดาวเทียมเพ่ือรับช่องสัญญาณ STOU Channel ซึ่งมี
การถ่ายทอดรายการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง มีการออกอากาศซ้ า 6 -8 ครั้ง/
สัปดาห์ โดยมีบริษัทท่ีให้บริการจานดาวเทียม ดังนี้ 
- บริษัท PSI ขายจานดาวเทียมเพ่ือรับชมช่องสัญญาณ มสธ. ช่อง 146 
- บริษัท True Vision ออกอากาศรายการ มสธ. ช่อง 193 

ทั้ งนี้  มหาวิทยาลั ยได้มี การออกอากาศรายการโทรทั ศน์ผ่ าน โทรทั ศน์               
ผ่านดาวเทียม หรือ DLTV เป็นประจ าทุกภาคการศึกษาอยู่แล้ว 

5) ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น สถานีวิทยุ FM, AM            
ของ สปป.ลาว และหนังสือพิมพ์สะหวันพัฒนา 
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2. การเทียบวุฒ ิ
Mr. Viraphan Rasphone ผู้อ านวยการสถาบัน SIM ได้แจ ้งให้ที่ประชุมทราบว่า              

ที่ผ่านมาสถาบัน SIM และ มสธ. ได้เคยมีการเทียบวุฒิของผู้จบการศึกษาจากสถาบัน SIM กับ สกอ. 
และได้รับการรับรองแล้ว 

อธิการบดี มสธ. เห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ มสธ. ไปด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลและขอให้ด าเนินการเทียบวุฒิกับ สกอ. หากยังไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ 
ขณะเดียวกันควรให้มีการเทียบวุฒิสถาบันอ่ืนๆที่อยู่ในแขวงสะหวันนะเขตด้วย โดยให้ SIM เป็นผู้
รวบรวมรายชื่อสถาบันและจัดส่งให้ มสธ. เพื่อด าเนินการ 

 
3. กระบวนการรับสมัคร 

อธิการบดี มสธ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการรับสมัครหลักสูตรสัมฤทธิบัตรสามารถ  
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีจาก Website มสธ. แต่ระดับปริญญาตรีจะมีค่าใช้จ่ายส าหรับระเบียบการ
สมัครชุดละ 150 บาท ทั้งนี้ หาก SIM ประสงค์จะเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายใบสมัคร มหาวิทยาลัยจะ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการชุดละ 15 บาท เช่นเดียวกับที่ด าเนินการกับ 7 -eleven ส าหรับอัตรา
ค่าใช้จ่ายปริญญาตรีตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นจ านวนเงินประมาณ 30,000 บาท แต่ถ้าเป็นปริญญาตรี
ต่อเนื่อง (มีวุฒิ ปวส.) 15,000 บาท ส่วนสัมฤทธิบัตร (เรียนรายชุดวิชา) ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 1,100 บาท 
ถึงประมาณ 1,400 บาท ต่อชุดวิชา ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเดือนเมษายน
ของทุกปี ส่วนสัมฤทธิบัตรจะเปิดรับสมัครปีละ 4 ช่วง 

4. การปฐมนิเทศนักศึกษา 
ในระยะแรก อธิการบดี มสธ. เห็นควรให้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ณ สถาบัน SIM 

โดยมสธ. จะจัดส่งคณาจารย์มาเป็นวิทยากร 

5. การแนะแนวการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนเสริมและการสอบ 
1) การแนะแนวการศึกษา 

(1) ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของ SIM และได้รับปริญญาตรีจาก มสธ. มาแนะแนวการศึกษาให้แก่
นักศึกษาลาว  

(2) มสธ. สามารถด าเนินการจัดแนะแนวการศึกษาให้ที่สะหวันนะเขตได้ หากสถาบัน SIM 
สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาของ SIM และนักศึกษาจากสถาบัน
ใกล้เคียงเข้าร่วมได้ 

(3) คัดเลือนักเรียนที่มีความโดดเด่น กระตือรือร้น เรียนเก่ง มีความตั้งใจเรียน และมีแนวโน้ม
ที่จะศึกษาในระบบการศึกษาของ มสธ.ได้ มาเข้าร่วมโครงการทดลองเรียนเพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่ผู้อื่น 
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2) วิธีการจัดการเรียนการสอน 
(1) สถาบัน SIM ควรจัดฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่นักศึษาเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานก่อนการเข้า

ศึกษาในระบบการศึกษาของ มสธ. เนื่องจากภาษาไทยเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้           
ของนักศึกษาลาว การอ่านภาษาไทยไม่คล่องจะท าให้ไม่เข้าใจและไม่อยากเรียน 

(2) อาจมีการแปลเนื้อหาของชุดวิชา มสธ. บางหน่วย เป็นภาษาลาว หรือภาษาไทยกับภาษา
ลาว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน 

(3) เห็นควรออกแบบการจัดการเรียนการสอนเฉพาะส าหรับนักศึกษาของสถาบัน SIM โดยมี
การเทียบเคียงรายวิชาในหลักสูตรของสถาบัน SIM กับ มสธ. ว่าสามารถศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีของ มสธ. ในสาขาวิชาใดได้บ้าง อาจท าเป็นหลายๆรูปแบบ เช่น 3ชุด
วิชา/เทอม 2 ชุดวิชา/เทอม หรือ 1 ชุดวิชา/เทอม และให้มีการค านวณค่าใช้จ่ายแต่ละ
รูปแบบ เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

3) การสอนเสริมและการสอบ 
(1) การจัดสอนเสริม ณ แขวงสะหวันนะเขต จะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่อ 1 ชุดวิชา 

ไม่น้อยกว่า 20 คน จึงจะสามารถจัดส่งอาจารย์มาด าเนินการสอนเสริมได้  
(2) ผู้อ านวยการสถาบัน SIM แจ้งว่า เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดน และมี

ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าผ่านแดน ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติในช่วงเริ่มต้น มสธ. จะอนุโลมให้
ด าเนินการจัดสอบที่ สถาบัน SIM หรือสถานกงสุลไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต โดย         
จะจัดส่งบุคลากร มสธ. มาประสานงานการจัดสอบ จ านวน 1-2 คน 

6. มุม มสธ. 
ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมเรื่องข้อก าหนดในการ

จัดตั้งมุม มสธ. โดยแจ้งว่าจะต้องมีนักศึกษาเรียนอย่างต่ า 100 คน จึงจะด าเนินการได้ โดยที่ มสธ.            
จะจัดส่งวัสดุการศึกษา(เอกสารการสอน CDประจ าชุดวิชา)มาให้เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล และต้อง
เปิดให้บริการวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย 

เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นนี้ยังไม่สามารถด าเนินการตามข้อก าหนดในการจัดตั้งมุม มสธ. 
ได้ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารการสอนของสาขาวิชาวิทยาการทั้ง 4 แขนง พร้อม CD Rom 
มอบให้แก่สถาบัน SIM เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลของ มสธ. ในเบื้องต้นก่อน เมื่อสถาบัน SIM สามารถรับ
นักศึกษาได้ถึง 100 คน มสธ. จะมีการด าเนินการจัดตั้ง มุม มสธ. เต็มรูปแบบในโอกาสต่อไป 

7. หน่วยงานประสานงานและตอบปัญหานักศึกษา 
ที่ประชุมเห็นควรให้จัดฝึกอบรมการแก้ปัญหาและการตอบค าถามนักศึกษาส าหรับ

ค าถามพ้ืนฐานและค าถามที่ถูกถามบ่อยให้แก่บุคลากรของสถาบัน SIM เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
บริการตอบค าถามให้ทันที แต่ถ้าหากเป็นปัญหาอ่ืนที่ไม่สามารถให้ค าตอบได้ขอให้ประสานงานไป           
ยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยตอบค าถามและแก้ปัญหา 
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8. ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการของสถาบัน SIM 
1) ในกรณีที่นักศึกษาลาวประสงค์เรียนระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร โดย

ผ่านการบริหารจัดการของสถาบัน SIM ขอให้สถาบัน SIM ส่งข้อเสนออัตราค่าบริหารจัดการ
เพ่ือพิจารณาร่วมกันกับ มสธ. ก่อนการด าเนินการ 

2) ให้สถาบัน SIM เป็น One Stop Service ของ มสธ. โดย มสธ. จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
และในอนาคต หากมีนักศึกษามากขึ้นตามเกณฑ์อาจมีการพัฒนาเป็นศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.   
ณ แขวงสะหวันนะเขตได ้

9. สรุปสาระส าคัญ 

โดยสรุป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสถาบัน SIM ได้มีการเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการและการบริการการศึกษาร่วมกัน ซึ่งมรีายละเอียดของกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ 
รวม 10 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์และรณรงค์รับนักศึกษาใหม่ 
2) การเทียบวุฒิ 
3) กระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
4) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ถ้ามี) 
5) การแนะแนวการศึกษา (ถ้ามี) 
6) วิธีการจัดการเรียนการสอน 
7) การสอนเสริมและการจัดสอบ 
8) มุม มสธ. 
9) การบริการตอบค าถามนักศึกษา 
10) ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการ 

(ที่มา : รายงานการประชุมการเจรจาความร่วมมือ โดยงานวิเทศสัมพันธ์เสนอที่ประชุมประสาน
นโยบาย ตามบันทึกที่ ศธ 0522.01(08)/100 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557) 

  



 

 

บทท่ี 3 
การบริหารจัดการการศึกษา 

ร่วมกับสถาบัน SIM 

1. แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
จากประเด็นของกิจกรรมภายใตข้้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 

ธิราชร่วมกับสถาบัน SIM รวม 10 ประเด็นหลัก และงานวิเทศสัมพันธ์ได้น าเสนอท่ีประชุมประสานนโยบาย 
ตามบันทึกที่ ศธ 0522.01(08)/100 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 

ต่อมาที่ประชุมประสานนโยบาย เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งเป็นคณะท างานเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามค าสั่ง มสธ. ที่ 950/2557 ลงวันที่ 
21 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน) 
เป็นประธานคณะท างาน ดังรายชื่อคณะท างานและก าหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

คณะท างานบริหารการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
(ค าสั่ง มสธ. ที่ 950/2557 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557) 

คณะท างาน ประกอบด้วย 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา    ประธานคณะท างาน 

(รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน) 
2. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   รองประธานคณะท างาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์) 
3. ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา    คณะท างาน 

(นายซัน อันนันหนับ) 
4. ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล    คณะท างาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ)    
5. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา   คณะท างาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา) 
6. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง    คณะท างาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต) 
7. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์    คณะท างาน 

(ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์) 
8. ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ    คณะท างาน 

(นางวรนุช สุนทรวินิต) 
9. หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค   คณะท างาน 

(นายชาตรี วงศ์มาสา) 
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10. หัวหน้างานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.   คณะท างาน 
(นายบุญน า เจริญมี) 

11. หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์     คณะท างาน 
(นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร) 

12. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     คณะท างาน 
(นายภคมินทร์ เศวตพัฒนธิน) 

13. นางนฤนาถ เต็มเปี่ยม (นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ) คณะท างานและเลขานุการ 
14. นางสาวสมพร ทาจิ๋ว (พนักงานธุรการ)    ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 

ให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์รับสมัครนักศึกษาผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
3. พิจารณาและรับผิดชอบกระบวนการรับสมัครนักศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกโครงการ 
4. พิจารณาและรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการสอนเสริม และการจัดส่งวัสดุการศึกษาให้กับนักศึกษา 
5. พิจารณาและรับผิดชอบการด าเนินการจัดสอบประจ าภาคการศึกษา และการจัดสอบอื่นๆ 
6. พิจารณาและรับผิดชอบการให้การสนับสนุนด้านการจัดตั้งและดูแลมุม มสธ. ณ สถาบัน SIM 
7. พิจารณาและรับผิดชอบให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ การปฐมนิเทศ

นักศึกษา การแนะแนวการศึกษา การจัดตั้งชมรมนักศึกษา การบริการตอบค าถามนักศึกษา 
8. ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสถาบัน SIM ตลอดจนการก าหนดอัตรา

ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
9. หน้าที่อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งวันที่ 14 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป 
      สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557 
 

 

 

ค าสั่งเพิ่มเติม 
 ค าสั่ง มสธ. ที่ 1025/2557   ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 
การแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา   คณะท างาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์) 

2. นางอรนุช ชูสกุล      ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
(นักวิชาการศึกษาช านาญการ) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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2. โครงสร้างการบริหารแบบ Matrix 

โครงสร้างของคณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM จะมีลักษณะ
โครงสร้างการบริหารแบบ Matrix (Matrix Organization Structure) กล่าวคือ เป็นโครงสร้างแบบ
ชั่วคราวเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่แต่ละ
หน่วยงานยังมีสายการบังคับบัญชาเดิมของตนเองแต่ต้องมาปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งข้อดี คือ สามารถช่วย
ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทันเวลา เช่น ทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณที่แต่ละหน่วยงานตั้งไว้ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆของมหาวิทยาลัย ส่วนข้อเสีย คือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีผู้บังคับบัญชา รวม 2 คน คือ ผู้บังคับบัญชาคนเดิมและผู้บังคับบัญชาคนใหม่ หาก
ไม่มีการออกแบบระบบการบริหารจัดการและออกแบบแผนงานการบริหารจัดการที่ดีพอ ตลอดจนไม่มีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนแล้ว แต่ละหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนอาจเกิดความสั บสนและ
ขัดแย้งได ้

ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารแบบ Matrix กรณีของคณะท างานบริหารจัดการการศึกษา

ร่วมกับสถาบัน SIM แสดงได้ ดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารแบบ Matrix  
(Matrix Organization Structure) 

กรณีคณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 

คณะท างาน 
(ประกอบด้วยหน่วยงาน) 

ที่ประชุมประสานนโยบาย (อธิการบดี : ประธานท่ีประชุม) 

หมายเหต ุ

ฝ่า
ยบ

ริก
าร

กา
รศึ

กษ
า 

ฝ่า
ยว

ิชา
กา

ร 

ฝ่า
ยเ

ทค
โน

โล
ยีฯ

 

ฝ่า
ยส

ื่อส
าร

ฯ 

ฝ่า
ยท

รัพ
ย์ส

ิน 

ฝ่า
ยบ

ริห
าร

ฯ 

ฝ่า
ยว

าง
แผ

นฯ
 

ฝ่า
ยก

าร
เงิน

 

1. ส านักบริการการศึกษา √         

2. ส านักทะเบียนและวดัผล  √        

3. ส านักเทคโนโลยีการศึกษา   √       

4. ส านักคอมพิวเตอร ์   √       

5. ส านักบรรณสารสนเทศ   √       

6. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง     √     

7. งานประชาสัมพันธ์    √      
8. งานประสานศูนย์วิทพัฒนา และ ศวน. 

อุบลราชธาน ี
     √    

9. งานวิเทศสัมพันธ์    √      

ที่มา       : 1.  ค าสั่ง มสธ. ที่ 950/2557 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

หมายเหตุ : เครื่องหมายถูก (√) หมายถึง รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานนั้นๆ  

ค าอธิบาย 

  คณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย
บริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน) เป็นประธานคณะท างาน (ผู้บังคับบัญชาคนใหม่) 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 9 หน่วยงาน ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายอ่ืนๆ 
(ผู้บังคับบัญชาคนเดิม) เป็นคณะท างาน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามข้อตกลง (MOU) ที่มหาวิทยาลัยมีการลงนาม 

  อนึ่ง อีก 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน และฝ่ายการเงิน จะไม่มีหน่วยงาน
ที่อยู่ภายใต้สังกัดร่วมเป็นคณะท างาน 
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3. ระบบการบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน 

หลังจากที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการ
การศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM โดยที่ประชุมประสานนโยบาย ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา (รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน) เป็นรองอธิการบดีที่ รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
การศึกษาภายใต้ MOU ดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การบรรลุในข้อตกลงความร่วมมืออย่างจริงจัง 

ดังนั้น ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาจึงได้มีการออกแบบระบบการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับ
สถาบัน SIM และมีการจัดท าแผนการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาระหว่าง มสธ. กับ สถาบัน 
SIM ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการท าความตกลงร่วมกันตามรายงานการประชุมที่งานวิเทศสัมพันธ์
น าเสนอต่อที่ประชุมประสานนโยบาย รวม 10 กิจกรรมหลัก พร้อมทั้ง ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็นรายไตรมาส และก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ (ท่ีประชุมประสานนโยบาย ให้ความเห็นชอบแผนนี้แล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557) 
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1) ระบบบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 

ระบบการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ภายใต้การลงนามข้อตกลงระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบัน SIM (สปป.ลาว) ได้มีการออกแบบระบบการบริหารจัดการด้วย
แนวคิดเชิงระบบ (System Approach) ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับ            
การบริหาร และกระบวนการบริหารจัดการของคณะท างาน ตลอดจนผลของการบริหารจัดการที่คาดว่า             
จะเกิดขึ้น แสดงได้ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) จะเห็นได้ว่า ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง นโยบายของ
มหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ ตลอดจนประกาศ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการ
การศึกษา ซึ่งถือเป็นข้อมูลส าคัญที่คณะท างานจะต้องทราบและน ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ท้ังนี้ ถ้าหากข้อมูล
ดังกล่าวมีข้อขัดข้องหรือขัดแย้งกัน หรือเป็นอุปสรรคจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะต้องมีการน าเสนอในระดับนโยบาย    
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
  ส าหรับกระบวนการภายในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (Process) หมายถึง ขั้นตอน                
ในการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งก็คือ
หน่วยงานทีม่หาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะท างานนั่นเอง จะต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ให้ชัดเจน รวมทั้งมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานย่อยๆของแต่ละหน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบ จนสามารถ
ขับเคลื่อนภาระงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายภายใต้ MOU ที่มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามไปแล้วให้มุ่งไปสู่สถาบัน SIM 
สปป.ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนผลลัพท์  (Output) หมายถึง ผลที่ เกิดจากการบริหารจัดการของคณ ะท างาน ที่ อาจ                          
มีการก าหนดเป็นค่าเป้าหมายไว้ล่วงหน้าทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งในเบื้องต้นนี้หรือในระยะแรกนี้ คณะท างาน

Process 
(กระบวนการภายใน มสธ.) 

Input Output 

1. นโยบาย
มหาวิทยาลัย 

2. หลักเกณฑ์ต่างๆ 
3. ประกาศฯ/ข้อบังคับ 
4. มติ/ข้อก าหนด 
5. อื่นๆ 

1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ ์

2. ก าหนดหลกัเกณฑ์/วิธกีารรับ
สมัครนักศึกษา/ลงทะเบียน 

3. การบริการผ่าน 
www.stou.ac.th 

4. การบริการผ่าน 
STOU.Channel 

5. การบริการปฐมนิเทศ/แนะ
แนว/สอนเสริม 

6. บริการห้องสมุด (มมุ-มสธ.) 
7. บริการจดัสอบ 
8. จัดท าชุดการลงทะเบียนเรียน 
9. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สถาบัน SIM 

มีนักศึกษา/ผู้สนใจ สมัคร
เป็นนักศึกษา มสธ. ผ่าน

สถาบัน SIM 

ย้อนกลับ 

แสดงระบบบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
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ได้มีการก าหนดผลลัพท์เป็นค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณ คือ เน้นท่ีจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สมัคร
ผ่านสถาบัน SIM โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2557 หากมีผู้สมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านสถาบัน 
SIM อยู่ระหว่าง 5- 20 คนก็น่าจะเป็นความพึงพอใจสูงสุดของคณะท างาน 

2) แผนการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM (ลงนามข้อตกลง เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2557) 

แผนการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM จะมีลักษณะเป็นแผนงานเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Planning) ประกอบด้วยกิจกรรม/ข้อตกลง หน่วยวัด ค่าเป้าหมายเป็นรายไตรมาส และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประขุมประสานนโยบาย เมื่อการประชุมในวันท่ี 13 มีนาคม 2557 เสนอได้ ดังนี้ 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรมการด าเนินงาน/ข้อตกลง หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมายเป็นรายไตรมาส 
หน่วยที่รับผิดชอบ/ค าอธบิาย

พอสังเขบ 
1 

ต.ค. – 
ธ.ค. 56 

2 
ม.ค. – 
มี.ค. 57 

3 
เม.ย. – 
มิ.ย. 57 

4 
ก.ค. – 
ก.ย. 57 

1 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์รับ
สมัครนักศึกษา (SIM)  
1) แปลหลักสูตรทุกระดับ วธิีการ
รับสมัคร 
   วิธกีารเรียนการสอนของ มสธ. 
เป็นภาษาลาว 

ชุดประชาสัมพันธ ์
 

  1  

สบศ.จะจัดท าร่างเป็น
ภาษาไทยเสนอต่อที่ประชุม 
คณะท างานการจัดการ
การศึกษารว่มกับสถาบัน SIM 
เพื่อขอความเห็นชอบกอ่นส่ง
ให้สถาบัน SIM ผ่านงานวิเทศ-
สัมพันธ ์

2) จัดท า Webpage เป็นภาษาลาว 
โดยเน้นระดับ 
ปริญญาตรีและสัมฤทธบิัตร 

Webpage 
ภาษาลาว 

 
  

1 
 

 
สถาบัน SIM และส านัก
คอมพิวเตอร์ 

3) จัดท า Spot โฆษณาสั้นๆ เป็น
ภาษาลาวเพือ่รณรงค์ให้ผู้สนใจ
สมัครเป็น นศ. มสธ. 

ชิ้นงาน   1  
สถาบัน SIM และงาน
ประชาสัมพันธ ์

4) ติดต้ังจานดาวเทียมเพื่อรับ
ช่องสัญญาณ STOU Channel  

โครงการ    1 
สถาบัน SIM และส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา 

5) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ 
ท้องถิ่น (สปป.ลาว) 

ชุดประชาสัมพันธ ์   1  
สถาบัน SIM และงาน
ประชาสัมพันธ ์

2 มีการเทียบวุฒิใหก้ับนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา จากสถาบัน SIM 
ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อใน 
มสธ. 
 

 

ด าเนินการ   มีการ
ด าเนิน
การ 
เทียบ
วุฒิ 
นศ.           

ที่ส าเร็จ
การ  

ศึกษา
จาก

สถาบัน 
SIM 

 

สทว. ด าเนินการ 
- ตรวจสอบวา่ สกอ.ได้เคยมี
การเทียบวุฒิของผู้ส าเร็จ
การศึกษาจาก SIM อยา่งเป็น
ทางการหรือไม ่
- หากยังไม่เคย ให้ด าเนินการ
เทียบวุฒิจาก สกอ. 
- ควรมีการเทียบวุฒิใหก้ับ
สถาบัน 
การศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ในแขวง
สะหวันนะเขต โดยให ้SIM 
เป็นผู้รวบรวมรายชือ่
สถาบันการศึกษาและจัดส่งให้ 
มสธ. 

ปีงบประมาณ 2557 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน/ข้อตกลง หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมายเป็นรายไตรมาส 
หน่วยที่รับผิดชอบ/
ค าอธิบายพอสังเขบ 

1 
ต.ค. – 
ธ.ค. 56 

2 
ม.ค. – 
มี.ค. 57 

3 
เม.ย. – 
มิ.ย. 57 

4 
ก.ค. – 
ก.ย. 57 

3 กระบวนการรับสมัครนักศึกษาจาก
สถาบัน SIM หรือบุคคลอื่นที่สนใจ 
 

ด าเนินการ 
รับสมัครนักศึกษา 

  

มีการ
ด าเนิน 
การรับ
สมัคร 
นัก 

ศึกษา
ผ่าน

สถาบัน 
SIM 

 
 

สทว. ด าเนินการ 
- จัดเตรียมใบสมัคร 
และจัดส่งให้ SIM 
ทั้งนี้ อาจจัดส่งผ่าน
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
อุบลราชธาน ี
- จ านวนการจัดส่ง
ขึ้นอยู่กบั SIM 
จะแจ้งให้ทราบผา่น
งานวิเทศสัมพันธ ์
หรือศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. อุบลราชธาน ี
- การรับสมัคร 
ผู้สมัครอาจส่งใบ
สมัครผ่านทาง
ไปรษณีย์หรือผ่าน
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
อุบลราชธาน ี

4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
      ในระยะแรกอธกิารบด ีมสธ. 
เห็นควรให้มีการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ่ณ สถาบัน SIM โดย
จะจัดวิทยากรมาปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

ด าเนินการ
ปฐมนิเทศ 

   
 
 

มีการ
ด าเนิน 
การ 
ปฐม 
นิเทศ
นัก 

ศึกษา 

สบศ. และรับผิดชอบ
และด าเนินการ (ใน
ภาคการศึกษาที่ 
1/2557 ไม่ก าหนด
เง่ือนไขจ านวน นศ.)
  

5 การแนะแนวการศึกษา มี 2 วิธ ี
1) เชิญผู้ส าเร็จการศึกษาของ 

SIM ที่ได้รับปริญญาตรีจาก 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรร-
มาธิราชมาแนะแนวแก่
นักศึกษาลาว 

ด าเนินการ    
มีการ
ด าเนิน 
การ 

ศูนย์วิทยพัฒนา
อุบลราชธาน ีหรือ 
ส านักบริการ
การศึกษาด าเนินการ
จัดชุดแนะแนว
การศึกษาให ้SIM 

2) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรร-
มาธิราชจัดเชิญ 
นักแนะแนวการศึกษา 
มาแนะแนวที่ SIM 
(จุดคุ้มทุน 50 คนขึ้นไป) 

ด าเนินการ    
มีการ
ด าเนิน 
การ 

ศูนย์วิทยพัฒนา
อุบลราชธาน ีหรือ 
ส านักบริการ
การศึกษาด าเนินการ
จัดเชิญวิทยากรเพื่อ 
การแนะแนว 
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ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินงาน/ข้อตกลง หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมายเป็นรายไตรมาส 
หน่วยที่รับผิดชอบ/
ค าอธิบายพอสังเขบ 

1 
ต.ค. – 
ธ.ค. 56 

2 
ม.ค. – 
มี.ค. 57 

3 
เม.ย. – 
มิ.ย. 57 

4 
ก.ค. – 
ก.ย. 57 

6 วิธีการจัดการเรียนการสอน 
1) จัดฝึกอบรมภาษาไทยใหแ้ก่

นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร-
มาธิราช 

อบรมภาษาไทย     

งานวิเทศสัมพันธ์
ประสานงานกับ
สถาบัน SIM แล้ว
รายงานต่อ
คณะท างาน 

2) อาจมีการแปลเนื้อของบาง
ชุดวิชาของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชในบาง
หน่วยเป็นภาษาลาวเพือ่
สร้างแรงจูงใจให้เข้าศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลยัสุโขทยั-
ธรรมาธิราช 

แปลเนื้อหาชุดวิชา     
หารือที่ประชุม
ประสานนโยบายก่อน
ด าเนินการ 

3) ออกแบบการจัดการเรียน
การสอนส าหรับนกัศึกษา
ของ SIM เป็นการเฉพาะ 
โดยมีการเทียบเคียงรายวิชา
ของแต่ละหลักสูตรในทั้ง 2 
สถาบัน ให้สามารถต่อยอด
เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชได้ทันท ี

ออกแบบชุดการ
ลงทะเบียนเรียน 

(กระเช้า) 
    

หารือที่ประชุม
ประสานนโยบายก่อน
มอบส านักทะเบยีน
และวัดผลด าเนินการ 
มอบหมายส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง
ออกแบบชุดการ
ลงทะเบียนเรียน 

7 การสอนเสริมและการจัดสอบ 
1) จัดสอนเสริม ณ สถาบัน 

SIM ทั้งนี้ จะต้องมีนักศึกษา 
ลงทะเบียนเรียน ชุดละ             
ไม่น้อยกวา่ 20 คน ขึ้นไป สอนเสริม 

   มีการจัด
สอนเสริม 

ส านักบริการ
การศึกษา ด าเนินการ 
ภายใต้เกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
ก าหนด ภาค
การศึกษาที ่1/2557 
(ระหว่าง ต.ค. 57 – 
ม.ค. 58 ) 

2) ในระยะเริ่มต้น อนุโลมให้มี
การจัดสอบที่สถาบัน SIM 
หรือสถานกงศุลไทย ณ 
แขวงสะหวันนะเขต              
โดยมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  
จะจัดส่งบุคลากรมา
ประสานงานจัดสอบจ านวน 
1-2 คน 

จัดสอบ 

    หารือที่ประชุม
ประสานนโยบายก่อน
มอบส านักทะเบยีน
และวัดผลด าเนินการ 
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หมายเหตุ ที่ประชุมประสานนโยบายให้ความเห็นชอบในแผนการด าเนินงาน เมื่อการประชุม  

 วันที่ 13 มีนาคม 2557 

 

 

ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินงาน/ข้อตกลง หน่วยวัด 1 
ต.ค. – 
ธ.ค. 56 

2 
ม.ค. – 
มี.ต. 57 

3 
เม.ย. – 
มิ.ย. 57 

4 
ก.ค. – 
ก.ย. 57 

หน่วยที่รับผิดชอบ/
ค าอธิบายพอสังเขบ 

8 มุม มสธ. 
     ให้จัดส่งเอกสารการสอนของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ทั้ง 4 
แขนง พร้อม CD Rom มอบให้กับ
สถาบัน SIM 

ด าเนินการ    มีการ
ด าเนิน 
การ 

ส านักบรรณสารสนเทศ 
ด าเนินการ (จัดส่ง
เอกสารการสอนและ
วางระบบ มุม มสธ. 
ขนาดเล็ก) 

      หากมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ให้
จัดตั้งเป็น มุม มสธ. ณ สถาบัน 
SIM 

ด าเนินการ     ส านักบรรณสารสนเทศ 
ด าเนินการ (จัดส่ง
เอกสารการาสอนและ
วัสดุการศึกษาอื่น ๆ 
เป็น มุม มสธ. เต็ม
รูปแบบ) 

9 การบริการตอบปัญหานักศึกษา
จากสถาบัน SIM 

ด าเนินการ    มีการ
ด าเนิน 
การ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
อุบลราชธาน ีเป็น
หน่วยงานหลักในการ
ตอบปัญหานกัศึกษา
จากสถาบัน SIM 

10 ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการ
ของสถาบัน SIM  
1)  ขอให้สถาบัน SIM ส่งข้อเสนอ
อัตราค่าบริหารจัดการร่วมกบั 
มสธ. ก่อนด าเนินการ 

ค่าบริหารจัดการ     งานวิเทศสัมพันธ์
ประสานงานกับ SIM 
แล้วรายงาน
คณะท างาน 

 2)  ให้สถาบัน SIM เป็น One 
stop service ของ มสธ โดย มสธ. 
จะสนับสนุนค่าใช่จ่าย และใน
อนาคตอาจมกีารจัดตั้งศูนย์บริการ
การศึกษา มสธ. ประจ าแขวงสะ
หวั่นนะเขต ต่อไป 

     ส านักบริการการศึกษา 
ด าเนินการประสานงาน
ผ่าน งานวิเทศสัมพันธ ์
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4. บทบาทหน้าที่ของหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

  ประธานคณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM (รองศาสตราจารย์

ณัฏฐพร พิมพายน)  ภายใต้ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 950/2557 ลงวันที่ 21 มีนาคม 

2557 ได้มีการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในแผนการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษา

ร่วมกับสถาบัน SIM ที่ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมประสานนโยบายแล้ว รวม 2 ครั้ง คือ                 

การประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557  และการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2557 ซึ่งที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นและมีการอภิปรายบทบาทหน้าที่ของแต่ละ

หน่วยงานอย่างรอบด้านจนท าให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ พอที่จะน าไปสู่การด าเนินงาน           

ที่เก่ียวข้องได้ จงึเห็นควรสรุปบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

การศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM โดยการสังเคราะห์จากความคิดเห็นของที่ประชุมทั้ง 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 
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สรุปรายชื่อหน่วยงานและหน้าที่รับผิดชอบ 
ส าหรับการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 

หน่วยงาน หน้าที่รับผิดชอบ 
1.  ส านักบริการการศึกษา 1. เสนอแผนด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 

2. เป็นหน่วยงานประสานงานกลางในการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับ 
   สถาบัน SIM 
3. จัดประชุมคณะท างานเพื่อมอบหมายงานและติดตามผลการ 
    ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอท่ีประชุมประสานนโยบาย 
5. บริการเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
6. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและบริการแนะแนวการศึกษา 
7. จัดบริการการสอนเสริมตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
8. จัดตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับกิจกรรมร่วมกับสถาบัน SIM 
9. อ่ืนๆ ตามที่คณะท างานมอบหมาย 

2.  ส านักทะเบียนและวัดผล 1. จัดท าข้อมูลด้านการรับสมัครนักศึกษาและข้อมูลด้านการจัดสอบมอบ 
    ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปประชาสัมพันธ์ผ่าน Web site  
    (มอบให้งานประชาสัมพันธ์  ส านักคอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยฯ  
     อุบลราชธานี) 
2. ส่งมอบใบสมัครให้กับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี เพื่อน าส่งต่อ 
   ให้กับสถาบัน SIM ตามจ านวนที่สถาบัน SIM ต้องการ 
3. รับสมัครและรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจากสถาบัน SIM และ 
    สถานศึกษาอ่ืนๆ โดยผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี  
    หรือผ่านระบบ Online ตามท่ีจะได้มีการพัฒนา 
4. ด าเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาจากสถาบัน SIM ตามหลักเกณฑ์ท่ีมี 
    การก าหนด 
5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในต่างประเทศให้สอดคล้อง 
    กับหลักเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนดก่อนรับสมัครเป็นนักศึกษา มสธ. 
6. ก าหนดอัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ 
    ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครผ่านสถาบัน SIM รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ 
    ค่าตอบแทนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ส าหรับการบริหารจัดการร่วมกับ 
    สถาบัน SIM 
7. จัดตั้งงบประมาณเพ่ือการรองรับกิจกรรมร่วมกับสถาบัน SIM   
    (รับสมัคร  จัดสอบ) 
8. อ่ืนๆ ที่คณะท างานมอบหมาย 
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หน่วยงาน หน้าที่รับผิดชอบ 
3.  ส านักคอมพิวเตอร์ 1. จัดท า homepage เพ่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครและ 

    ข่าวอื่นๆ ของ มสธ. ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาจากสถาบัน SIM อย่าง 
     ต่อเนื่องทั้งในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ติดตาม/ดูแล/แก้ไขข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยติดต่อ 
    ประสานงานกับส านักทะเบียนและวัดผล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง   
    ส านักบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี  
    และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ประสานงานกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี เพื่อน าข้อมูล  
    Upload บนเว็ปไซต์รวมทั้งการแปลเป็นภาษาลาว 
4. อ่ืนๆ ตามที่คณะท างานมอบหมาย 

4.  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 1. ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับ 
    ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องแก่ส านักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งข้อมูล 
    อ่ืนๆ ที่ต้องการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
2. ติดตาม/ดูแล ข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยการประสาน 
    กับส านักคอมพิวเตอร์ และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี  
    อย่างต่อเนื่อง 
3. อื่นๆ ตามที่คณะท างานมอบหมาย 

5.  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 1. ประสานกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี เพื่อแจ้งข้อมูล/วิธีการ 
    รับชม STOU channel  รวมถึงความก้าวหน้าอ่ืนๆ ให้กับสถาบัน SIM ทราบ 
2. พิจารณาให้การสนับสนุนสถาบัน SIM ด้านข้อมูลความก้าวหน้าทาง 
    เทคโนโลยีการศึกษา  การสื่อสารผ่านดาวเทียม  ตามที่จะขอความ 
    อนุเคราะห์ โดยผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
3. อ่ืนๆ ตามที่คณะท างานมอบหมาย 

6. ส านักบรรณสารสนเทศ 1. จัดหาเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา มอบให้กับสถานบัน SIM เพ่ือ
จัดตั้งเป็นมุม มสธ. ขนาดเล็ก 

2. ด าเนินการจัดตั้งเป็นมุม มสธ. เต็มรูปแบบเมื่อมีนักศึกษาจ านวนมากตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

3. ดูแล/พัฒนา/ให้การสนับสนุน มุม มสธ. ประจ าศูนย์ประสานงาน SIM สปป.
ลาว อย่างต่อเนื่อง 

4. ประสานงานกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี เพื่อขอความร่วมมือใน
การจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาไปยังสถานบัน SIM 

5. จัดตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับกิจกรรม มุม มสธ. ประจ าสถาบัน SIM 
6. อ่ืนๆ ตามที่คณะท างานมอบหมาย 
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หน่วยงาน หน้าที่รับผิดชอบ 

7.  งานประสาน 
     ศูนย์วิทยพัฒนา 

1. รับทราบแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วประสานความร่วมมือ 
    ไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี เกี่ยวกับการจัดบริการ 
    การศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. อ านวยความสะดวกให้กับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี เช่น  
    การจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการรองรับกิจกรรมบริการการศึกษา  
3. จัดตั้งงบประมาณเพ่ือการรองรับกิจกรรมบริการการศึกษาร่วมกับ 
    ในส่วนที่รับผิดชอบ 
4. อ่ืนๆ ที่คณะท างานมอบหมาย 

8.  งานประชาสัมพันธ์ 1. จัดท างานโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานกับส านัก 
    คอมพิวเตอร์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส านักเทคโนโลยีการศึกษา และ 
    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
2. ประสานงานกับสถาบัน SIM โดยผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  
    อุบลราชธานี เพื่อรับทราบความต้องการด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น 
    ต้องการชุดประชาสัมพันธ์ส าเร็จรูป เพื่อเผยแพร่ในสื่อท้องถิ่นหรือไม่ 
3. ดูแล/พัฒนา/ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย 
    ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดตั้งงบประมาณเพ่ือการรองรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
5. อ่ืนๆ ที่คณะท างานมอบหมาย 

9.  งานวิเทศสัมพันธ์ 1. ปฏิบัติด้านการติดต่อประสานกับสถาบัน SIM ตามท่ีประธาน 
    คณะท างานมอบหมาย 
2. ให้การสนับสนุนด้านการแปลเอกสาร 
3. อ่ืนๆ 

 
ที่มา :  รายงานการประชุมคณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ครั้งที่ 3/2557  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 
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  โดยสรุป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการ

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามข้อตกลง (MOU) กับสถาบัน SIM ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ซึ่งคณะท างานประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาเป็นประธานคณะท างาน และหน่วยงาน

ต่างๆในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวม 9 หน่วยงาน เป็นคณะท างาน ถือเป็นคณะท างานที่มี

โครงสร้างการบริหารงานเป็นแบบ Matrix (Matrix Organization Structure) กล่าวคือ แต่ละ

หน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะท างานจะมีความสัมพันธ์ของการบังคับบัญชา ในแนวนอน (Row Matrix)  

และในแนวดิ่ง (Column Matrix) กับผู้บังคับบัญชา รวม 2 คน หรือมีผู้บังคับบัญชาคนใหม่เกิดขึ้น

นอกเหนือจากมีผู้บังคับบัญชาคนเดิมนั่นเอง มีการออกแบบระบบบริหารจัดการด้วยแนวคิดเชิงระบบ 

(System Approach) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มองเห็น

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร กระบวนการบริหาร และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการบริหาร

จัดการของคณะท างาน มีการจัดท าแผนการด าเนินงานในลักษณะเป็นแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Planning) ประกอบด้วย ภาระงานตามข้อตกลง 10 ประเด็นหลักที่ต้องการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์               

มีการก าหนดหน่วยวัดความส าเร็จ และมีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จเป็นรายไตรมาส ตลอดจน

มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัด เจน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้รับ

ทราบบทบาทหน้าที่และน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 



 

 

บทท่ี 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  เนื่องจาก การบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นจ านวนมาก ได้แก่ ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบริการ
การศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักการศึกษาต่ อเนื่อง ส านักบรรณ
สารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบและมีความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work 
Flow) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการที่แต่ละหน่วยงานควรรับผิดชอบ ตลอดจนราย
ละเอีดต่างๆ ที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน จึงขอแสดงขั้นตอนการบริหาร
จัดการในภาพรวม (Flow Chart) และแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของแต่ละหน่วยงาน
เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM              
(รวมทุกหน่วยงาน) 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักทะเบียนและวัดผล 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักบริการการศึกษา 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักคอมพิวเตอร์ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักบรรณสารสนเทศ 
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของานประชาสัมพันธ์ 
9. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
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1. ขั้นตอนการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM (รวมทุกหน่วยงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักเทคโนโลย ี

การศึกษา 

STOU channel รับชม 

สอนเสริม  

จัดสอบ  ส านกัทะเบียน 

และวัดผล  
นักศึกษา มสธ. 

ผ่าน SIM 

  

ประสานงานอ่ืนๆ  

ส านักบรรณสาร 
สนเทศ  

มุม มสธ. ขนาดเล็ก  

งานประชาสัมพันธ์ 

  
ส านักคอมพิวเตอร ์

  
ส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง 

  

ด าเนินการ ปชส. 
- หลักสูตรที่เปิดสอน 
- วิธีการรับสมัคร 

- ค่าใช้จ่าย นศ. 
- อื่นๆ 
(ป.ตรี + ต่อเนื่อง) 

รับสมคัรนักศึกษา  

ส่งเอกสารการสอน  

WWW. 
STOU 

งานประสาน 

ศูนย์วิทย
พัฒนา  

  

สถาบัน SIM 

(สปป.ลาว) 
  

คณะท างาน 
บริหารจัดการ 

การศึกษา 
ร่วมกับ 
สถาบัน 

SIM 
(ค ำสัง่ มสธ. 
ที่ 950/2557 

สั่ง ณ วันที่ 21  
มีนำคม 2557) 

  

รับชม 

ข้อ
มูล

ที่เ
กี่ย

วข้
อง

  

WWW. 
SIM 

Upload 

ลงทะเบียนเรียน  

ส านักบริการ

การศึกษา  ปฐมนิเทศ/แนะแนว  

Upload 

ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.  
อุบลราชธานี 

(ยอดนักศึกษา) 
มุม มสธ. เต็มรูป  

(คณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM เห็นชอบ เมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557)   
Chratree.Won@stou.ac.th  6 พ.ค. 57  

งานวิเทศสัมพันธ์    สัญลักษณ์  
1. = ด าเนินการ/ประสานงาน 
2.       = Upload/Download 
3.       = การเคลื่อนของงาน 

หน่วยงานงานที่ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ  

ส่งผลิตภัณฑ์และบริการผ่านงาน
ประสานศูนย์วิทยพัฒนา และศูนย์

วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธาน ี

หน่วยงานความร่วมมือ 

และผู้รับบริการ 
ส่งผลิตภัณฑ์และบริการ

ผ่านสื่อเทคโนโลยี 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักทะเบียนและวัดผล 

สัญลักษณ์ 

 
 

เริ่ม/สิ้นสุด  

 

 

ด าเนินการ 

 
 

พิจารณา 

 
 

การเชื่อมต่อ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ผังกระบวนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. จัดท าข้อมูลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รับ

สมัครนักศึกษา เช่น ช่ือหลักสูตร ค่า
สมัคร วิธสีมัคร การลงทะเบียน เป็น
ต้น 

 ส านักทะเบียนและวัดผลจัดท าข้อมูล
แล้วส่ งต่ อไปให้ ส านั กคอมพิ วเตอร์               
งานประชาสัมพันธ์ ศวน. อุบลราชธานี 
ส านักบริการการศึกษา 

2. รับสมคัรนักศึกษา 

 ผ่าน ศวน. อุบลราชธาน ี

 ผ่านระบบ On-Line (ถ้ามี) 

 ส านักทะเบียนและวัดผลร่วมกับ ศวน. 
อุบลราชธานี  ด า เนิ นการรับสมัค ร
นักศึกษา โดยมีการกลั่นกรองคุณสมับัติ
เบื้องต้น 

3. ตรวจสอบคุณสมบัตโิดยละเอียด ตาม
เกณฑ์ สกอ. 

 ส านักทะเบียนและวดัผล 
(ฝ่ายรับนักศึกษา) 

4. รับลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษา
ต่อๆไป 

 ส านักทะเบียนและวดัผล 
(ฝ่ายทะเบยีนนักศึกษา) 

5. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะท างานบรหิารจดัการการศึกษา
ร่วมกับสถาบัน SIM 

 ส านักทะเบียนและวดัผล 

6. ส่งต่อข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรยีน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักทะเบียนและวดัผลส่งต่อข้อมูล
ให้กับส านักบริการการศึกษา ส านกั
คอมพิวเตอร์ ส านักบรรณสารสนเทศ 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ศวน. 
อุบลราชธาน ี

7. เตรียมการจดัสอบให้นักศึกษา SIM 
 

 ส านักทะเบียนและวดัผล 

8. ก าหนดสนามสอบ 

 กรณีเลือกมุกดาหารจดัสอบได้ทันที 

 กรณีเลือก SIM จะต้องท าประกาศ 

 ส านักทะเบียนและวดัผล 
ร่วมกับ ศวน. อุบลราชธาน ี

9. ด าเนินการสอบให้กับนักศึกษา SIM 
 
 

 ส านักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับ ศวน.
อุบลราชธานี หรือส านักทะเบียนและ
วัดผลร่วมกับสถาบัน SIM แล้วแต่กรณี 

10. ประกาศผลสอบ 
 
 

 ส านักทะเบียนและวดัผล 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จัดที ่SIM 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

จัด 

 

ไม่จัด 

 
จัดที่มกุดาหาร 

 

Chartree.won@stou.ac.th 
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  จากผังกระบวนงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักทะเบียนและวัดผล จะเห็น       

ได้ว่าส านักทะเบียนและวัดผลมีความรับผิดชอบในภาระงานหลัก คือ จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน        

รับสมัครนักศึกษา และงานลงทะเบียนเรียนทั้งหมด เพ่ือส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืนๆที่ร่วมเป็นคณะท างาน 

รวมทั้งการบริการจัดสอบที่จะเกิดขึ้นในทุกภาคการศึกษา โดยอาจจะมีการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย

ขึ้นมารับรองในภาระงานบางอย่างที่มีข้อติดขัดในด้านระเบียบก็ได้ เช่น การก าหนดอัตรารับสมัคร

นักศึกษาผ่านสถาบัน SIM การจัดสอบที่สถาบัน SIM สปป.ลาว เป็นต้น ทั้งนี้ ส านักทะเบียนและวัดผล

จะมีความเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะท างาน 
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
ที่อยูใ่นความรับผิดชอบของส านักบริการการศึกษา 

สัญลักษณ์ 

 
 

เริ่ม/สิ้นสุด  

 

 

ด าเนินการ 

 
 

พิจารณา 

 
 

การเชื่อมต่อ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ผังกระบวนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. รับข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

จากส านักทะเบยีนและวัดผล และ
ส านักคอมพิวเตอร ์
 

 ส านักบริการการศึกษารับมอบข้อมูล
จ านวนนักศึกษา รายช่ือ-ที่อยู่นักศึกษา            
ที่สมัครผ่านสถาบัน SIM จากส านัก
ท ะ เบี ย น แ ล ะ วั ด ผ ล แ ล ะ ส า นั ก
คอมพิวเตอร์ 

2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
 
 
 

 ส านักบริการาการศึกษา (ฝ่ายแนะแนว
การศึกษา) ร่วมกับ ศวน. อุบลราชธานี 

3. จัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุ
การศึกษาอ่ืนๆ 

 

 ส านักบริการการศึกษา (ศูนย์บริการการ
สอนทางไปรษณี ย์ ) ร่ วมกับ  ศวน . 
อุบลราชธานี 

4. จัดบริการการสอนเสริมแบบ
เผชิญหน้า (Face to Face) 

 

 ส านักบริการการศึกษา (ศูนย์บริการ
การศึกษาประจ าภูมิภาค) ร่วมกับ ศวน. 
อุบลราชธาน ี

5. จัดบริการการศึกษาในรปูแบบอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

 ส านักบริการการศึกษาร่วมกับ ศวน. 
อุบลราชธานี 

6. เข้าสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 
 

 ส านักบริการการศึกษาส่งต่อนักศกึษาไป
ยังส านักทะเบียนและวดัผล 

 

จากผังกระบวนงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักบริการการศึกษาจะเห็นได้
ว่า ส านักบริการการศึกษามีความรับผิดชอบในภาระหลัก คือ การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การจัดส่ง
เอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาอ่ืนๆ การจัดบริการการสอนเสริมแบบเผชิญหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ 
ส านักบริการการศึกษาจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยต่างๆ ได้แก่ ส านักทะเบียนและวั ดผล ส านัก
คอมพิวเตอร์ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี  

ไม่จัด 

 

จัด 

 

Chartree.won@stou.ac.th 

ไม่สอนเสริม 

 สอนเสริม 

 

ไม่มี 

 

มี 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักคอมพิวเตอร์ 

สัญลักษณ์ 

 
 

เริ่ม/สิ้นสุด  

 

 

ด าเนินการ 

 
 

พิจารณา 

 
 

การเชื่อมต่อ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ผังกระบวนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. รับข้อมูลการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาจาก
ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง และงานประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)  
เพื่อออกแบบ Web site 

 ส านักคอมพิวเตอร์ร่วมกับส านักทะเบียน
และวัดผล ส าหรับการศึกษาต่อเน่ือง งาน
ประชาสั มพั น ธ์  รวม ท้ั งส า นั กบริ ก าร
การศึกษา 

2. พิจารณากลั่นกรอง/ตรวจสอบข้อมูล 
ก่อนออกแบบ Web site 

 

 ส า นั ก ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ร่ ว ม กั บ ง า น
ประชาสั มพั นธ์  และส า นักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

3. น าเสนอคณะท างานเพื่อขอความ
เห็นชอบในด้านรูปแบบและเนื้อหา 

 

 ส า นั ก ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ร่ ว ม กั บ ง า น
ประชาสั มพั นธ์  และส า นักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

4. ด าเนินการออกแบบ Web site และ
แปลเป็นภาษาลาว เฉพาะเนื้อหาหลักที่
ส าคัญๆ 

 

 ส า นั ก ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ร่ ว ม กั บ ง า น
ประชาสั มพั นธ์  และส า นักการศึกษา
ต่อเน่ือง รวมท้ังงานวิเทศสัมพันธ์ (กรณี มี
การแปลภาษา) 

5. น าข้อมูลท่ีมีการออกแบบเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน             
Web site 

 ส านักคอมพิวเตอร์ 

6. ติดตาม/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูลบน Web 
site อย่างต่อเนื่อง 

 ส า นั ก ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ร่ ว ม กั บ ง า น
ประชาสั มพั นธ์  และส า นักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

7. ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล 
 
 

 ส า นั ก ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ร่ ว ม กั บ ง า น
ประชาสั มพั นธ์  และส า นักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

8. แผยแพร่ผ่าน Web site และสิ้นสุด 
 

 

 ส านักคอมพิวเตอร์ 

 

  จากผังกระบวนงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่า ส านัก
คอมพิวเตอร์มีความรับผิดชอบในภาระงานหลัก คือ การออกแบบ Web site ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา เพื่อการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้บริการการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ผ่าน 
Web site ไปยังนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ ส านักคอมพิวเตอร์จะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส านัก
ทะเบียนและวัดผล งานประชาสัมพันธ์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส านักบริการการศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งาน
ประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุลราชธานี 

ไม่สมบูรณ ์

 

ไม่มี 

 

สมบูรณ ์

 

ไม่เห็นชอบ 

 
เห็นชอบ 

 

มีแก้ไข 

 

Chartree.won@stou.ac.th 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
   ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

สัญลักษณ์ 

 
 

เริ่ม/สิ้นสุด  

 

 

ด าเนินการ 

 
 

พิจารณา 

 
 

การเชื่อมต่อ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ผังกระบวนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. รั บ ข้ อ มู ล ก า ร รณ ร งค์ รั บ ส มั ค ร

นักศึกษา จากส านักทะเบียนและ
วัดผล และหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อ
ออกแบบชุดการประชาสัมพันธ์ 

 ส านักเทคโนโลยีการศึกษารับข้อมูลจาก
ส านักทะเบียนและวัดผล และหน่วยงาน
อื่นๆ 

2. พิจารณากลั่นกรอง/ตรวจสอบข้อมูล 
ก่อนออกแบบชุดประชาสัมพันธ์ผา่น 
STOU Channel 

 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

3. น า เส น อ ค ณ ะ ท า ง า น เพื่ อ ข อ               
ความเห็นชอบในด้านรูปแบบและ
เนื้อหา 

 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

4. ด าเนินการออกแบบข้อมลู เช่น ตวัว่ิง 
หรือข้อความสั้นๆ 

 

 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

5. ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลด้าน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การศึกษาแก่สถาบัน SIM 

 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา  
ร่วมกับ ศวน. อุบลราชธาน ี

6. เผยแพร่ข้อมลูการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ และข้อมลูอื่น ผ่าน 
STOU Channel 

 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

7. ติดตาม/แกไ้ข/ปรับปรุงข้อมูลที่
เผยแพรผ่่าน STOU Channel อย่าง
ต่อเนื่อง 

 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

8. ด าเนินการแกไ้ข/ปรับปรุงข้อมลู 
 

 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

9. เผยแพรผ่่าน STOU Channel และ
สิ้นสุด 

 

 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 

 

ไม่มีแก้ไข 

 

ไม่สมบูรณ ์

 

สมบูรณ ์

 

ไม่เห็นชอบ 

 
เห็นชอบ 

 

มีแก้ไข 

 

Chartree.won@stou.ac.th 
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  จากผังกระบวนงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักเทคโนโลยีการศึกษา           

จะเห็นได้ว่า ส านักเทคโนโลยีการศึกษามีความรับผิดชอบในภาระงานหลัก คือ การรวบรวมข้อมูล        

ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ มาออกแบบชุดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปสู่

กลุ่มเป้าหมาอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน STOU.Channel เช่น ตัววิ่ง หรือข้อความสั้นๆ รวมทั้งการให้

ความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษาแก่สถาบัน SIM ทั้งนี้  ส านัก

เทคโนโลยีการศึกษาจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  ส านักทะเบียนและวัดผล                   

งานประชาสัมพันธ์ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส านักบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี  
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

สัญลักษณ์ 

 
 

เริ่ม/สิ้นสุด  

 

 

ด าเนินการ 

 
 

พิจารณา 

 
 

การเชื่อมต่อ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ผังกระบวนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. จัดท าข้อมูลรณรงค์และ

ประชาสมัพันธ์รับสมัครนักศึกษา 
1) รณรงคแ์ละประชาสมัพันธ์

โครงการสัมฤทธิบัตร 
2) จัดท าแผนการลงทะเบยีนเรยีน

ส าหรับนักศึกษาทีส่มัครผ่าน
สถาบัน SIM 

 ส านักการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับส านัก
คอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์และ
ส านักทะเบียนและวัดผล 

2. เสนอคณะท างานเพื่อพิจารณาข้อมูล
ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ เช่น 
1)  ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผ่นพับ 
2)  ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนการ

ลงทะเบียนเรียน (กระเช้า) 

 คณะท างานบริหารจัดการการศึกษา
ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น  SIM แ ล ะ ส า นั ก
การศึกษาต่อเนื่อง 

3. จัดส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์ใหก้ับ
ส านักคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบและ
น าขึ้น Web site (Web 
มหาวิทยาลยั) 

 ส านักการศึกษาต่อเนื่ องและส านัก
คอมพิวเตอร์ 

4. ออกแบบสื่อประชาสมัพันธ์เอง เช่น 
แผ่นพับ (เหมือนกับ I - Serve) หรือ
น าชุดประชาสมัพันธ์ขึ้น Web site 
ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

5. จัดส่งข้อมูลให้กับ ศวน. อุบลราชธานี 
เพื่อประสานงานกับสถาบัน SIM (เช่น 
แผ่นพับการประชาสมัพันธ์ แผนการ
ลงทะเบียนเรียน) 

 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง และ ศวน. 
อุบลราชธานี 

6. จัดส่งข้อมูลให้กับงานประชาสมัพนัธ์
เพื่อจัดท าเป็นโฆษณาสั้นๆ เกี่ยวกบั
การรณรงงค์รับสมัครนักศึกษา 

 ส านั ก การศึ กษ าต่ อ เนื่ อ งและงาน
ประชาสัมพันธ์ 

7. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ติดตาม/
แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลการรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 

 ส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เนื่ อ ง  ส า นั ก
คอม พิ ว เตอร์  ศ วน . อุ บ ลราชธานี               
และงานประชาสัมพันธ์ 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 

Chartree.won@stou.ac.th 
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  จากผังกระบวนงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง จะเห็น

ได้ว่า ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีความรับผิดชอบในภาระงานหลัก คือ การจัดท าชุดประชาสัมพันธ์

โครงการสัมฤทธิบัตร และการจัดท าแผนการลงทะเบียนเรียน (กระเช้า) ส าหรับนักศึกษาที่สมัครผ่าน

สถาบัน SIM ทั้งนี้  ส านักการศึกษาต่อเนื่องจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่ ส านัก

คอมพิวเตอร์ ส านักทะเบียนและวัดผล งานประชาสัมพันธ์ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักบรรณสารสนเทศ 

สัญลักษณ์ 

 
 

เริ่ม/สิ้นสุด  

 

 

ด าเนินการ 

 
 

พิจารณา 

 
 

การเชื่อมต่อ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ผังกระบวนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. รับข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

จากส านักทะเบยีนและวัดผล 
 

 ส านักบรรณสารสนเทศร่วมกับส านัก
ทะเบียนและวัดผล 

2. พิจารณากลั่นกรอง/ตรวจสอบข้อมูล 
ก่อนน าเสนอคณะท างาน 

 

 ส านักบรรณสารสนเทศร่วมกับส านัก
ทะเบียนและวัดผล 

3. น าเสนอคณะท างานเพื่อพิจารณา
อนุมัติการจดับริการด้านมุม มสธ.  
ให้กับสถาบัน SIM 

 ส า นั ก บ ร ร ณ ส า ร ส น เท ศ เส น อ
คณะท างานบริหารจัดการการศึกษา
ร่วมกับสถาบัน SIM 

4. ให้บริการมมุ-มสธ. ขนาดเล็ก           
(ในระยะแรกด าเนินการได้เลย โดยไม่
ต้องค านึงถึงจ านวนนักศึกษา) 

 ส านักบรรณสารสนเทศประสานงานกับ
ศูนย์วิทยพัฒาน มสธ. อุบลราชธานี 

5. ให้บริการมมุ มสธ. เต็มรูปแบบ          
(ในระยะต่อไป ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ของส านักบรรณ
สารสนเทศ) 

 ส านักบรรณสารสนเทศประสานงานกับ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

6. ด าเนินการจัดหา/จัดจา้ง/จัดซื้อ วัสดุ
การศึกษา หรืออ่ืนๆที่เกีย่วข้องกับมุม- 
มสธ. 

 ส านักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับส านัก
บริการการศึกษา หรือกองพัสดุ (แล้วแต่
กรณี) 

7. ส่งมอบวสัดุการศึกษาหรืออื่นๆ ผ่าน 
ศวน. อุบลราชธานี เพื่อส่งมอบต่อไป
ยังสถาบัน SIM 

 ส านั ก บ รรณ ส ารส น เท ศ  ร่ วม กั บ             
ศวน. อุบลราชธาน ี

 
จากผังกระบวนงานที่แสดงขั้นตอนปฏิบัติงานของส านักบรรณสารสนเทศ จะเห็น

ได้ว่า ส านักบรรณสารสนเทศมีความรับผิดชอบในภาระงานหลัก คือ การให้บริการ มุม-มสธ. แก่สถาบัน 
SIM โดยในระยะแรกจะเป็นการให้บริการ มุม- มสธ. ขนาดเล็ก และในระยะต่อๆไปจะเป็นการ
ให้บริการ มุม-มสธ. เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ส านักบรรณสารสนเทศจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ ส านักทะเบียนและวัดผล งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ส านักบริการการศึกษา กองพัสดุ 
และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

 

ไม่เข้าเกณฑ์ 

 

เข้าเกณฑ์ 

 

ไม่อนุมัต ิ

 

อนุมตั ิ
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8. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์ 

สัญลักษณ์ 

 
 

เริ่ม/สิ้นสุด  

 

 

ด าเนินการ 

 
 

พิจารณา 

 
 

การเชื่อมต่อ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ผังกระบวนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. รับข้อมูลรณรงค์ประชาสัมพันธ์รับ

สมัครนักศึกษาจากส านักทะเบียนและ
วัดผล  และจากส านั กการศึ กษา
ตอ่เนื่อง 

 งานประชาสัมพั น ธ์  ร่ วมกั บส านั ก
ทะเบียนและวัดผล ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ตลอดจน ศวน. อุบลราชธานี 

2. พิจารณากลั่นกรอง/ตรวจสอบข้อมูล 
ก่อนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
หลักสตูร วิธีการรับสมัคร อัตราคา่
สมัคร เป็นต้น 

 งานประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับ
ส านั ก ท ะ เบี ย น แ ล ะ วั ด ผ ล  ส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง 

3. น าเสนอคณะท างานเพื่อขอความ
เห็นชอบก่อนด าเนินการ 

 

 งานประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับ
ส านั ก ท ะ เบี ย น แ ล ะ วั ด ผ ล  ส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง 

4. ด าเนินการออกแบบและผลติสื่อ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน Web site 

 งานประชาสัมพั น ธ์  ร่ วมกั บส านั ก
คอมพิวเตอร์ 

5. ด าเนินการออกแบบและผลติสื่อ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน STOU Channel 

 งานประชาสัมพั น ธ์  ร่ วมกั บส านั ก
เทคโนโลยีการศึกษา 

6. ด าเนินการออกแบบและผลติสื่อ
ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ           
เช่น แผ่นพับ 

 งานประชาสัมพั น ธ์  ร่ วมกั บ  ศวน . 
อุบลราชธานี 

7. เผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์และมีการ
ติดตามแก้ไข/ปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง 
และสิ้นสุด 

 

 งานประชาสัมพั น ธ์  ร่ วมกั บส านั ก
คอมพิวเตอร์ ส านักทะเบียนและวัดผล 
ส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เนื่ อ ง  ส า นั ก
เทคโนโลยีการศึกษา ศวน. อุบลราชธานี 

   

  จากผังกระบวนงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์   
จะเห็นได้ว่า งานประชาสัมพันธ์มีความรับผิดชอบในภาระงานหลัก คือ การจัดท าชุดการประชาสัมพันธ์
เพ่ื อรณ รรงค์ รับสมัครนั กศึกษา ตลอดการเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสาร ของมหาวิทยาลั ย  ทั้ งนี้                     
งานประชาสัมพันธ์จะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส านักทะเบียนและวัดผล ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

 

ไม่สมบูรณ ์

 
สมบูรณ ์

 

ไม่เห็นชอบ 

 
เห็นชอบ 
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
ที่อยูใ่นความรับผิดชอบของงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 

สัญลักษณ์ 

 
 

เริ่ม/สิ้นสุด  

 

 

ด าเนินการ 

 
 

พิจารณา 

 
 

การเชื่อมต่อ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ผังกระบวนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. รับข้อมูล/แผนการด าเนินงาน/มติที่

ประชุม/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
คณะท างานบริหารจัดการการศึกษา
ร่วมกับสถาบัน SIM 

 งาน ป ระส าน ศู น ย์ วิ ท ย พั ฒ น ากั บ
คณะท างานบริหารจัดการการศึกษา
ร่วมกับสถาบัน SIM  

2. ประสานงาน/ส่งต่อข้อมูล/ไปยังศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

 งานประสานศูนย์วิทยพัฒนากับ ศวน. 
อุบลราชธานี 

3. น าเสนอปัญหา/ข้อเสนอแนะในการ
ประสานงานระหว่างคณะท างานกับ 
ศวน. อุบลราชธาน ี

 งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา เสนอ
คณะท างานบริหารจัดการการศึกษา
ร่วมกับสถาบัน SIM 

4. เสนอที่ประชุมมอบหมายปัญหา/
ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 คณะท างานมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5. ติดตามการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

 ห น่ ว ย งาน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งที่ ร่ ว ม เป็ น
คณะท างาน 

6. ส่งมอบข้อมูล/แผนการด าเนินงาน/
มติที่ประชุมทั้งหมดจากงานส่วนกลาง
ไปยังศูนย์วิทยพัฒา มสธ. 
อุบลราชธาน ี

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี รับ
มอบข้อมูลจากงานประสานศูนย์วิทย-
พัฒนา 

 

   จากผังแผนงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานประสานศูนย์วิทย-
พัฒนา มสธ. จะเห็นได้ว่างานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. มีความรับผิดชอบ ในภาระงานหลัก            
คือ การเป็นหน่วยประสานงานกลางในการติดต่อสื่อสารและส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนกลาง
กับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่ น การแจ้งมติที่ประชุม
คณะท างาน การติดตามผลการด าเนินงาน การจัดเชิญบุคคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
อุบลราชธานีเข้าร่วมประชุม และการอ านวยความสะดวกในด้านการตัดโอนค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ 
งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งหมดภายใน มสธ. ที่ร่วมเป็น
คณะท างาน 

 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

มีข้อเสนอแนะ 
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10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

สัญลักษณ์ 

 
 

เริ่ม/สิ้นสุด  

 

 

ด าเนินการ 

 
 

พิจารณา 

 
 

การเชื่อมต่อ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ผังกระบวนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. รับข้ อมู ล /แผนด าเนิ น งาน/มติ ที่

ป ระ ชุ ม /ข้ อ เส น อแ น ะ จ าก งาน
ประสานงานศูนย์วิทยพัฒนา รวมทั้ง
เอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
ต่างๆจากส่วนกลาง 

 ศวน.อุบลราชธานีรับข้อมูลและอื่นๆจาก
งานประสานงานศูนย์วิทยพัฒนาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจากส่วนกลาง 

2. ประสานงาน/ส่งต่อข้อมลูไปยัง
สถาบัน SIM 

 

 ศวน.อุบลราชธานี ร่วมกับสถาบัน SIM 
สปป.ลาว 

3. น าเสนอปัญหา/ความต้องการ ในการ
ประสานงานระหว่าง ศวน.
อุบลราชธานีกับสถาบัน SIM 

 ศ ว น .อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ร่ ว ม กั บ ง า น
ประสานงานศูนย์วิทยพัฒนา 

4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษาใหม ่และรับลงทะเบยีนเรียน
ของนักศึกษาจากสถาบัน SIM 

 ศวน.อุบลราชธานี ส านักทะเบียนและ
วัดผล งานประชาสัมพันธ์ และสถาบัน 
SIM 

5. จัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุ
การศึกษาอ่ืนๆไปยังสถาบัน SIM (เช่น 
เอกสารการสอนที่จะส่งให้นักศึกษา 
วัสดุการศึกษาส าหรับมอบให้                
มุม มสธ.) 

 ศ วน .อุ บ ล ราช ธ านี  ส านั ก บ ริ ก า ร
การศึกษา ส านักบรรณสารสนเทศ และ
สถาบัน SIM 

6. ประสานงานจัดสอบ ณ สนามสอบท่ี
จะมีการก าหนดขึ้นให้กับนักศึกษา
จากสถาบัน SIM รวมทั้งบริการอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย เช่น การปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่ การสอนเสรมิ เป็นต้น 

 ศวน.อุบลราชธานี ส านักทะเบียนและ
วัดผล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน
การจัดบริการการศึกษาร่วมกับสถาบัน 
SIM 

7. ส่งมอบข้อมูล/การรับสมัคร การรบั
ลงทะเบียนเรียน และอื่นๆจาก
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชผา่น 
ศวน.อุบลราชธานี ทั้งหมดให้กับ
สถาบัน SIM เพื่อน าไปด าเนินการตาม
ข้อตกลงความร่วมมือ 

 สถาบัน SIM 

 

มีปัญหา 

 
ไม่มีปัญหา 

 

รณรงค ์

 
ยอดนักศกึษา 

 

ประสาน 

 ย้อนกลับ 

 

Chartree.won@stou.ac.th 
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  จากผังงานกระบวนงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
อุบลราชธานี จะเห็นได้ว่าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี มีความรับผิดชอบในภาระงานหลัก      
คือ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในระดับท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่เป็นจุดเชื่อม (Hub) ระหว่างมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช (ส่วนกลาง) กับสถาบัน SIM (สปป.ลาว) ในทุกๆเรื่อง เช่น ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 
อัตราการลงทะเบียนเรียน การส่งมอบต่อวัสดุการศึกษาและอ่ืนๆ ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านการ
สอนเสริม (ถ้ามี) การปฐมนิเทศนักศึกษา (ถ้ามี) และการจัดสอบส าหรับนักศึกษา SIM เป็นต้น ทั้งนี้ 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี จะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ที่ส่วนกลาง ได้แก่               
งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบรรณสารสนเทศ ส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง ส านักบริการการศึกษา 
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โดยสรุป บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะท างานบริหารจัดการ
การศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM จะมีความสัมพันธ์กันกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน กล่าวคือ เมื่อแต่ละ
หน่วยงานได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้แสดงไว้อย่างครบถ้วน มีการรับทราบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนงานที่           
รับผิดชอบ มีการรับช่วงต่อจากกันและส่งต่อถึงกันอย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานที่
ส าคัญที่สุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกกระบวนงาน คือ ส านักทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่การจัดท าข้อมูลเพ่ือ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรับสมัคร ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมูล
นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยัง
หน่วยงานต่างๆที่ร่วมเป็นคณะท างาน เช่น ส านักบริการการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส านัก
บรรณสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าไปใช้บริหารจัดการการศึกษาใน
ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป และส าหรับหน่วยงานสุดท้ายที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าหน่วยงานที่
เป็นจุดเริ่มต้น คือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี เพราะเป็นหน่วยงานที่เป็นจุดเชื่อมต่อทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้น าเอาผลิตภัณฑ์และบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกประเภทออกไปสู่
สถาบัน SIM สปป.ลาว 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน      
มีการออกแบบระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม และมีการออกแบบผังกระบวนงานเป็นอย่าง ดี 
ครอบคลุมครบถ้วนเพียงใดก็ตาม หากไม่มีการขับเคลื่อนผ่านที่ประชุมคณะท างานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ก็ไม่สามารถเดินไปถึงเป้าหมายตามที่ทุกคนต้องการได้ นั่นคือ คณะท างานทุกคนที่ถือ
เป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานจึงมีความส าคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนภาระงานโดยรวมตามบทบาท
หน้าที่ รวมทั้งประธานที่ประชุม (ผู้บังคับบัญชาคนใหม่) จะต้องมีการติดตามเอาใจใส่อย่างไม่ย่อท้อ  
และฝ่ายเลขานุการของคณะท างานจะต้องให้การสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน 
ซึ่งในท่ีสุด การบริหารงานที่มี่โครงสร้างการบริหารแบบ Matrix ก็จะส าเร็จได ้
  จึงหวังว่า การออกแบบขั้นตอนการบริการจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM              
ในภาพรวม (Flow Chart) และการออกแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของแต่ละ
หน่วยงาน จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโครงการ MOU อ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะการบริหารงานที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างด ี



 

 

บทท่ี 5 
การติดตามและประเมนิผล 

  การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นกระบวนการที่มักจะ
มีการด าเนินการควบคู่กัน เพราะจะช่วยให้ทราบว่ามีการด าเนินงานต่างๆเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
ที่ได้มีการตกลงกันไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ค าว่า “การติดตาม (Monitoring)” และ “การประเมินผล 
(Evaluation)” มีกระบวนการที่แตกต่างกัน และมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่ทั้ง 2 อย่างจะมี
ความสัมพันธ์กนัและมีความเก่ียวข้องกันอย่างแยกไม่ออก 

  ส าหรับการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ภายใต้การลงข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการและบริการการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันการจัดการ 
สะหวั่น (Savan Institute of Management : SIM) จาก สปป.ลาว ที่ได้มีการลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 จะมีขอบเขตของภาระงานที่จะต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายหลายประเด็น และมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร-
มาธิราชหลายหน่วยงาน ดังนั้น คณะท างานบริหารจัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 950/2557 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 จึงได้ก าหนดให้มีการติดตาม
งานในทุกๆ 1 เดือน (รายงานการประชุม คณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ครั้ง
ที่ 1/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557) หรือหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนอาจมีการติดตามงานในทุกๆ 2 
สัปดาห์ก็ได้ (รายงานการประชุมคณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ครั้งที่ 
2/2557 วันที่  30 เมษายน 2557) นอกจากนี้ ที่ ป ระชุมประสานนโยบาย (โดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานที่ประชุม) ได้เห็นชอบในแผนการด าเนินงานที่เสนอโดย
ส านักบริการการศึกษา ขอให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมหรือข้อตกลง พร้อมกับได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละ
กิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบไว้อีกด้วย (มติที่ประชุมประสานนโยบาย การประชุมเมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2557) ด้วยเหตุนี้  ในการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM จึงเห็นสมควรให้
ความส าคัญกับการติดตามงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ในครั้งนีอ้ย่างเป็นระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การติดตามงาน (Monitoring)  

ค านิยาม 
  การติดตามงาน หมายถึง กระบวนการในการบริหารงานเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน

ที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ โดย
การรวบรวมข้อมูลหรือตรวจสอบงานที่มอบหมายเป็นช่วงๆ หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ และน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
1) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
2) เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการ 
3) เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

วิธีการติดตาม 
  ที่ประชุมคณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ก าหนดให้มีการ

ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ดังนี้ (มติที่
ประชุมคณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2557) 

1) ให้ติดตามความคืบหน้าของการคืบหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆเดือนละ 1 ครั้ง           
หรือหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้เพ่ิมเป็นเดือนละ 2 ครั้ง 

2) ให้ใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความคืบหน้าของการ
ด าเนินงาน 

3) ให้สรุปผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา และเสนอที่ประชุม
ประสานนโยบายเพื่อขอค าแนะน าหรือค าปรึกษาในบางประเด็น 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
  ตัวอย่างแบบรายงานผลการด าเนินงาน มีดังนี ้
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ของ 

คณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 

1. ช่ือหน่วยงาน (ระบุส านัก/ศูนย์/ฝา่ย/งาน) .......................................................................................... 
2. ผู้ที่รับผดิชอบ : โปรดระบผุู้รับผิดชอบ (ถ้ามี) 

1. ........................................................................................................... โทร .................................. 
2. ........................................................................................................... โทร .................................. 

3. ผลการด าเนินงาน (ระบุงานที่ท าตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2557 วันท่ี 25 เมษายน 2557) 
1. ....................................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ 1.  โปรดระบุความคืบหนา้/ปญัหา/อุปสรรค ของงานท่ีท า 
2. กรณีงานเร่งด่วนโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมนโยบายทันที และแจ้งให้ส านักบริการการศึกษา

ทราบตามแบบรายงานนี ้
 

ลงช่ือ ............................................................ 
(.....................................................................) 

ผู้อ านวยการส านัก .................................................... 

โปรดส่งคืน สบศ. 
ภายในวันที่ 8 พ.ค. 57 
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2. การประเมินผล (Evaluation) 

ค านิยาม 
  การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value 

Jugement) ของผลการด าเนินงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น และน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของการด าเนินงาน 

วัถุประสงค์ของการประเมิน 
1. เพ่ือทราบความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาที่ก าหนด 
2. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการเร่งรัด หรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงาน 
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจในทางการบริหาร 

วิธีการประเมิน 
  เนื่องจากแผนการด าเนินงานในการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมประสานนโยบาย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2557 ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด านินงานและก าหนดเกณฑ์การวัดในแต่ละช่วงเวลาเป็นราย
ไตรมาสไว้แล้ว 

  ดังนั้น วิธีการประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน 
SIM จึงมีความเก่ียวข้องกับตัวชี้วัด หน่วยวัด และเกณฑ์การวัด ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัด (KPI : Key performance Indicator) หมายถึง กิจกรรมการด าเนินงานหรือ
ข้อตกลงที่มีลักษณะเป็นชิ้นงานที่มีการตกลงกันภายในที่ประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชกับสถาบัน SIM ที่จะต้องน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามก าหนดเวลา 

2. เป้าหมาย (Target) หมายถึง เป้าหมายความส าเร็จที่คาดหวังของตัวชี้วัดนั้นๆที่ก าหนดไว้
เพ่ือต้องการให้บรรลุภายในแต่ละไตรมาส หรือทุกๆรอบ 3 เดือนของปีงบประมาณ อาจเป็นเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพก็ได้ 

3. เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง แนวทางการพิจารณาค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมหรือ
ข้อตกลงที่ต้องการให้บรรลุ ซึ่งแบ่งเกณฑ์การพิจารณาค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส ออกเป็น 2 ระดับ 
คือ “ได้ด าเนินการ” หรือ “ไม่ได้ด าเนินการ” หรือมีหน่วยวัดเป็น “ชิ้น ๆ” ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรมหรือ
ข้อตกลงนั้นๆ 

ทั้งนี้ การประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ประจ าปีงบประมาณ 
2557 รอบ 6 เดือน สรุปได้ ดังนี้ 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM สปป.ลาว 

ประจ ำปีงบประมำณ 2557 รอบ 6 เดือน 

  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรกำรศึกษำร่วมกับสถำบัน SIM ประจ ำปี
งบประมำน 2557 รอบ 6 เดือน เป็นกำรประเมินเพื่อให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละช่วงเวลำ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส ำคัญในกำรเร่งรัดหรือปรับปรุงแก้ไขได้
ในทันที ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในทำงกำรบริหำร หำกมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคใน
กำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจจะมีกำรยกเลิกหรือด ำเนินกำรต่อไปส ำหรับกิจกรรมนั้น ๆ ก็ได้ 
  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนนี้  เป็นกำรประเมินกำรจัดท ำหรือไม่มีกำรจัดท ำ
ด ำเนินกำร/ไม่ด ำเนินกำร มี/ไม่มี ตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมหรือข้อตกลงตำมที่ที่ประชุม
ประสำนนโยบำยได้เห็นชอบแล้ว รวม 11 กิจกรรม แสดงผลกำรประเมินในรูปของตำรำงได้ ดังนี้ 

ผลการประเมินจ าแนกตามกิจกรรม 
  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมกำรด ำเนินงำน/ข้อตกลงระหว่ำง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชกับสถำบัน SIM ประจ ำปีงบประมำณ 2557 รอบ 6 เดือน (จัดประชุม
ครั้งแรก 21 มีนำคม 2557) แสดงได้ ดังนี ้

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน/ข้อตกลง 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย
ตำมแผน 

ผล 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ
ตำมเป้ำ 

คะแนน 
(ไม่ท ำ=0/ท ำ=5) 

1. มีกำรจัดท ำชุดประชำสัมพันธ์รณรงค์รับสมัคร 1 ชุด 
 แจ้งไปที่ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. อุบลรำชธำนี 

งำน ปชส. ชุด ปชส. มีกำรจัดท ำ 100 5 

2. มีกำรจัดท ำ Webpage เป็นภำษำลำว 1  Webpage 
 (ก ำลังทดลอง) 

สค. Webpage 
ภำษำลำว 

มีกำรจัดท ำ 100 5 

3. มีกำรเทียบวุฒิให้กับนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก SIM และ
สถำบันอื่นใน สปป. ลำว 

สทว. เทียบวุฒ ิ มีกำร
ด ำเนินกำร 

100 5 

4. มีกำรจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยเพื่อก ำหนดอัตรำเรียกเก็บ
ส ำหรับนักศึกษำจำกสถำบัน SIM 

สทว. ประกำศฯ มีกำรจัดท ำ 100 5 

5. มีกำรจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยส ำหรับ 
กำรจัดสอบที่สนำมสอบ SIM 

สทว. ประกำศฯ มีกำรจัดท ำ 100 5 

6. มี ก ำรแ ป ล  Flow Chart ขั้ น ต อ น ก ำรด ำ เนิ น งำน เป็ น
ภำษำอังกฤษ 

วิเทศสมัพนัธ์ แปล Flow 
chart 

มีกำรแปลแลว้ 100 5 

7. มีกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่จำก SIM สบศ. ปฐมนิเทศ ยังไม่มี 0 0 

8. มีกำรสอนเสริมให้กับนักศึกษำ จำก SIM สบศ. สอนเสริม ยังไม่มี 0 0 

9. มีกำรจัดสอบที่สนำมสอบ SIM สทว. จัดสอบ ยังไม่มี 0 0 

10. มีกำรจัดตั้ง มุม มสธ. ขนำดเล็กที่ SIM สบ. จัดตั้ง อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

100 5 

11. มีกำรส ำรวจผู้ให้บริกำรกำรติดตั้งจำนรับสัญญำณ STOU 
Channel ที่แขวงสะหวั่นนะเขต สปป.ลำว 

สทศ. ส ำรวจ มีกำร
ด ำเนินกำร 

100 5 

คะแนนเฉลี่ยควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน/ข้อตกลง 3.64 
ร้อยละควำมส ำเร็จ 72.73 
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  จำกตำรำงแสดงผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน จะเห็นได้ว่ำในกำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำร่วมกับสถำบัน SIM ในรอบ 6 เดือนแรก หน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรไปแล้ว รวม 8 
กิจกรรม เช่น กำรจัดท ำชุดประชำสัมพันธ์รณรงค์รับสมัครนักศึกษำ กำรจัดท ำ Webpage กำรทียบวุฒิ
ของบุคคลที่จะสมัครเข้ำเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช กำรด ำเนินกำรจัดตั้งมุม มสธ. 
ขนำดเล็ก และกำรส ำรวจรำยชื่อบริษัทผู้ให้บริกำรติดตั้งจำนรับสัญญำณดำวเทียมที่แขวงสะหวั่นนะเขต 
แต่ในขณะเดียวกัน ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรอีก 3 กิจกรรม คือ กำรจัดปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ กำรจัด  
สอนเสริม และกำรจัดสอบ ทั้งนี้ เพรำะว่ำกิจกรรมดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรหลั งจำกที่มีจ ำนวน
นักศึกษำลงทะเบียนเรียนตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยแล้วเท่ำนั้น 

สรุปผลการประเมิน 
  ผลกำรด ำเนินงำน ถือได้ว่ำทุกกิจกรรมที่เป็นข้อตกลงและมีข้อมูลเพียงพอที่จะ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือคิดเป็นร้อยละควำมส ำเร็จในภำพรวมเป็นร้อยละ 72.73 หรือคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ 3.64 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 5) 
 
ประเมินผลโดย   นำยชำตรี วงศ์มำสำ 4 กรกฎำคม 2557 
ที่ประชุมประสานนโยบาย    ได้รับทรำบผลกำรประเมินนี้แล้ว ตำมบันทึกน ำเสนอที่ประชุมประสำนนโยบำย โดยส ำนัก    
  บริกำรกำรศึกษำ หนังสือที่ ศธ 0522.04(03)/1347 ลงวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2557 
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บรรณานุกรม 

1. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็รประชาคม 
อาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 

2. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558) 

3. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แผนพัฒนาวิชาการสู่สากล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2555 - 2559). 

4. ค าสั่ง มสธ. ที่ 950/2557 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการ 
การศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM 

5. คณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 

6. คณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 

7. คณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 

8. คณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 

9. คณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 

10. คณะท างานบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

11. งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักอธิการบดี รายงานการประชุมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ 
สถาบัน SIM ตามบันทึกที่ ศธ 0522.01(08)/100 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 

12. ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา 
ประจ าแขวงสะหวั่นนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป .ล าว ) , เอกสาร เสนอที่ ป ระชุ มป ร ะสานน โยบาย  ตามบั นทึ กที่                            
ศธ 0522.04(03)/291 ลงวันที่ 28 มกราคม 2557 

13. ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อสรุปการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
สถาบั น  SIM เสนอรองอธิการบดี ฝ่ ายบริการการศึ กษา ตามบั นทึ กที่                       
ศธ 0522.04(03)/655 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 
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14. งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี การลงนามความร่วมมือกับสถาบัน SIM (Savan  
Institute of Management) เสนอรองอธิการบดีฝ่ายสื่อารองค์กรและวิเทศ-
สัมพันธ์ ตามบันทึกที่ ศธ 0522.01(08)/54 ลงวันที่ 28 มกราคม 2557 

15. ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แผนการด าเนินงานการบริหารจัดการ 
การศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM ในรายงานการประชุมคณะท างานบริหารจัดการ
การศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM เมื่อการประชุมที่ 1/2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 

16. ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายงานผลการด าเนินงานการบริหาร 
จัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน  SIM รอบ 6 เดือน  (กุมภาพันธ์  2557                    
ถึง มิถุนายน 2557) เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา ตามบันทึกที่               
ศธ 0522.04(03)/1289 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  

17. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work  
Manual) ประจ าปีงบประมาณ 2552 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 ภาคผนวก 
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ผังงาน (Flow Chart) แสดงความเชื่อมโยง 
ระหว่างคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง กับสถาบัน SIM (สปป.ลาว) 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

อธิการบดี ที่ประชุมประสานนโยบาย 
(อธิการบดี : ประธานท่ีประชุม) 

คณะท างาน 
(ค าสั่งท่ี 950/2557) 

วาระการประชุม 
- พิจารณาหลักเกณฑ์/วิธีการ/ 
  แนวปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- ติดตามงาน/รับท าตาม 
  ความเห็น/แก้ไขปัญหา 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประชุมครั้งท่ี... 

คณะท างาน 
(ค าสั่งท่ี 950/2557) 

วาระการประชุม 
- พิจารณาหลักเกณฑ์/วิธีการ/ 
  แนวปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- ติดตามงาน/รับท าตาม 
  ความเห็น/แก้ไขปัญหา 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประชุมครั้งท่ี... 

คณะท างาน 
(ค าสั่งท่ี 950/2557) 

วาระการประชุม 
- พิจารณาหลักเกณฑ์/วิธีการ/ 
  แนวปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- ติดตามงาน/รับท าตาม 
  ความเห็น/แก้ไขปัญหา 
 

การประชุมครั้งท่ี... 

คณะท างาน 
(ค าสั่งท่ี 950/2557) 

วาระการประชุม 
- พิจารณาหลักเกณฑ์/วิธีการ/ 
  แนวปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- ติดตามงาน/รับฟังความเห็น/ 
  แก้ไขปัญหา 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

การประชุมครั้งท่ี... 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
(ประธานคณะท างาน) 

ความเห็นของท่ีประชุม 
- ขัดแย้งกับแนวปฏิบัติที่มีอยู่เดิม 
- ไม่มีประกาศฯ รองรบั 
- อื่นๆ 
 

มติท่ีประชุม 
- หลักเกณฑ/์วิธีการ 
- แนวปฏิบัติ 
- ประกาศมหาวิทยาลัย 
- ผลิตภณัฑ์และบริการ 
- อื่นๆ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับ 
ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
ของมหาวิทยาลัยไปที่ SIM 

- งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 
- ศวน. อุบลราชธานี 

สถาบัน SIM 
(บริหารจดัการภายใน) 

นักศึกษา มสธ. ที่สมัคร 
ผ่านสถาบัน SIM 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ ์
- รับสมัคร/รบัลงทะเบยีนเรยีน 
- ปฐมนิเทศ/สอนเสรมิ(ถ้ามี) 
- ให้ค าปรึกษา/บริการวัสดุการศึกษา 
- จัดสอบ/อื่นๆ 
 

ออกแบบ: ชาตรี  วงศ์มาสา   14 ก.ย.57    จัดพิมพ:์  สมพร  ทาจิ๋ว 
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  โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาประจ าเมืองสุวรรณเขต 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ณ สถาบัน Savan Institute of Management (SIM.) 
 

1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาประจ าเมืองสุวรรณเขต สปป.ลาว 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   1. งานวิเทศสัมพันธ์  รับผิดชอบการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
      2. งานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบการสื่อสารองค์กร 
      3. ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค  รับผิดชอบการเสนอโครงการ  
3. หลักการและเหตุผล  
  ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก าหนดแนวทางและนโยบายการด าเนินการเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 โดยได้มีการเพิ่มแผนงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน คือแผนเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 – 2558) และแผนพัฒนาวิชาการสู่สากล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 
– 2559) ประกอบกับสถาบัน Savan Institute of Management (SIM.) แห่งเมืองสุวรรณเขต 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้เสนอจะขอท าความร่วมมือทางวิชาการ
จัดท าหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องของ มสธ. ให้กับนักศึกษาของ SIM  พร้อมกับได้แสดงความจ านงที่จะ
ให้ความร่วมมือเป็นศูนย์บริการการศึกษาของ มสธ. ประจ าเมืองสุวรรณเขต เพ่ือให้บริการด้านการรับ
ลงทะเบียนจากนักศึกษาที่สนใจ และประสานงานด้านต่างๆ กับ มสธ. ตามที่จะได้มีการตกลงความ
ร่วมมือกันอีกด้วย 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามแผนการเตรียมความพร้อม
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที่ 2 : การสร้าง/ขยายเครือข่ายความร่วมมือในประเทศอาเซียน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันสู่ประชาคมอาเซียน กลยุทธ์
ที่ 3 : การเร่งพัฒนาการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การแข่งขันใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งรองรับนโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบาย/แนวทางการพัฒนาทั่วไป ข้อ 1.1 (4)  
การจัดการศึกษาทางไกลแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จึงเห็นควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจ าเมืองสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบัน SIM ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปยังนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปในประเทศประชาคมอาเซียนให้ได้
การพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระหว่าง 2 ประเทศในประชาคมอาเซียน

ให้ผู้สนใจได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสมาคมอาเซียน ซึ่งมีแนวโน้ม
จะมีมากยิ่งข้ึน 

4.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1  เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ในประชาคมอาเซียน 
      ให้สามารถเท่าเทียมกับภูมิภาคอ่ืนได้ 
5.2  เสริมสร้างขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการจัดการศึกษาใน 
      ระบบการศึกษาทางไกลที่ก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียน 
5.3  นักศึกษาของสถาบัน SIM ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 

        ปริญญาตรี ในประเทศไทยตามท่ีต้องการ และได้รับบริการการศึกษาที่ได้คุณภาพ 
       มาตรฐานเช่นเดียวกับนกัศึกษาในประเทศไทย 

6. แผนเวลาด าเนินการจัดตัง้ 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหต ุ
1. เสนอโครงการจัดตั้ง 

2. ลงนามตกลงความ 
   ร่วมมอืระหว่าง มสธ. 
   กับ SIM ณ เมือง 
   สวุรรณเขต สปป.ลาว 
3. หารือแนวทางการ 
   ด าเนินงานระหว่าง 
   หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ภายใน มสธ. 
4. จัดท าร่างระเบียบ/ 
   ประกาศ ประมาณ 
   การเบิกจา่ย 
5. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
   (Work Manual)  
  ระหว่าง มสธ.กับ SIM 
6. ประชุมชี้แจง 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ที่จะมกีารติดต่อ 
   ประสานงานกับ SIM  
7. เปิดภาคการศึกษาที ่
   1/2557 

             

 

พ.ศ. 2557 
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7. งบประมาณด าเนินงาน   
 1)  ค่าตอบแทนการบริหารศูนย์บริการการศึกษา  

(โปรดดูจากเอกสารแนบท้ายโครงการ) 
 2)  ค่าลงทะเบียนเรียนที่เรียกเก็บจากนักศึกษา 

(โปรดดูประกาศของ มสธ. ฉบับปี 2553 แนบท้ายโครงการ) 
 3)  ค่าตอบแทนสนามสอบในการด าเนินการสอบ 

(โปรดดูประกาศของ มสธ. ฉบับปี 2553 แนบท้ายโครงการ) 
 
 
 

เสนอโครงการ 
โดย 

ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค 
ส านักบริการการศึกษา 

27 มกราคม 2557 
 
 
 
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม 
1.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรกำรศึกษำ (นำยซัน  อันนันหนับ โทร. 7601) 
2.  หัวหน้ำศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำค (นำยชำตรี  วงศ์มำสำ โทร. 7610) 
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เอกสารแนบท้ายโครงการ 
(ร่างรายละเอียดประกอบการพิจารณาจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา สปป.ลาว) 

 
1. ชื่อศูนย์ ศูนย์บริการการศึกษาประจ าเมืองสุวรรณเขต (สถาบัน SIM) 
  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
    ชื่อย่อ ศูนย์ SIM สปป.ลาว 

2. ภาระหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษา 
1)  รณรงค์และรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อใน มสธ.  
2)  จัดหาสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม 
     การจัดสอบแก่นักศึกษาของ มสธ. 
3)  จัดกิจกรรมการบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ได้แก่  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
     การสอนเสริม (ถ้ามี)  การแนะแนวการศึกษา (ถ้ามี)  เป็นต้น 
4)  จัดกิจกรรมการสอบ ได้แก่  การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  การสอบซ่อม 
     ประจ าภาคการศึกษา  การจัดสอบภาคพิเศษ (ถ้ามี) 
5)  บริการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อ 
6)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ มสธ. แก่นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
7)  อ่ืนๆ ตามที่ มสธ. ขอความร่วมมือ เช่น  การให้การสนับสนุนกิจกรรมชมรม 
     นักศึกษา มสธ. (ถ้ามี)  การจ่ายเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับนักศึกษา   
     การจ าหน่ายใบสมัครนักศึกษา  การจ่ายบัตรประจ าตัวนักศึกษา  เป็นต้น 

 3.  โครงสร้างบริหารงานของศูนย์บริการการศึกษา 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมอบหมาย  
ได้ก าหนดให้มีโครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)  ของศูนย์บริการการศึกษา (ใน
ต่างประเทศ) ที่ประกอบด้วยบุคลากรประจ าศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้ 
 1)  ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา    จ านวน  1  คน 
 2)  อาจารย์ประจ าศูนย์บริการการศึกษา  จ านวน  1-2  คน 
 3)  อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าศูนย์บริการการศึกษา จ านวน  1-2  คน 

 4.  การแต่งตั้งบุคลากรประจ าศูนย์บริการการศึกษา 
 1)  การแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ให้แต่งตั้งบุคลากรของ SIM  ที่มีต าแหน่ง
เทียบเท่าต าแหน่งบริหารระดับผู้อ านวยการในประเทศไทย (ระดับ 8-9 ขึ้นไป) เพ่ือรับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  ได้แก่  การบริหารงานบุคคล  การบริหารการศึกษา  การบริหารทาง
วิชาการ  การประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนักศึกษา  และการใช้สถานที่ศูนย์  
เป็นต้น 
 2)  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าศูนย์บริการการศึกษา  ให้แต่งตั้งบุคลากรของ SIM ที่มีต าแหน่ง
สายอาจารย์หรือสายสนับสนุนแล้วแต่กรณี  เพ่ือรับผิดชอบงานในส่วนของงานธุรการ  งานเอกสาร 
งานสถานที ่ และจัดกิจกรรมบริการการศึกษาต่างๆ ได้แก่ 
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  (1)  จ าหน่ายและรับสมัครนักศึกษา  พร้อมทั้งรับลงทะเบียนนักศึกษา มสธ.   
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และเงินค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (2)  รวบรวมเอกสารที่ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าเอกสารส่ง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  (3)  จัดสถานที่ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และแจ้งก าหนดวันเวลาและสถานที่การ
ปฐมนิเทศให้นักศึกษาทราบ 
  (4)  จัดสถานที่ให้ค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการและบริการทางวิชาการอ่ืนๆ แก่
นักศึกษา พร้อมแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบ 
  (5)  จัดสถานที่สอบและบุคลากรควบคุมการสอบ ตามก าหนดการสอบทุกครั้งที่มีการ
จัดสอบ 
  (6)  ติดตามและแก้ไขปัญหานักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
  (7)  ประสานงานและอ านวยความสะดวกในงานบริการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
เช่น  การให้บริการเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาอ่ืนๆ 
  (8)  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือเป็นครั้งคราว เช่น กิจกรรม
ชมรมนักศึกษา (ถ้ามี) 
 3)  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าศูนย์บริการการศึกษา ให้แต่งตั้งบุคลากรของ SIM 
ที่มีต าแหน่งสายอาจารย์ด้านวิชาชีพแนะแนวการศึกษา  เพื่อรับผิดชอบงานด้านการแนะแนวการศึกษา 
การให้ค าปรึกษาการลงทะเบียนเรียน  การแนะน าหลักสูตร  การโอนหน่วยกิต (ถ้ามี)  การติดตามผล
การเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล  ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับ มสธ.  เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
การที่นักศึกษามีข้อสงสัย เป็นต้น 

5.  ค่าตอบแทนการด าเนินงาน (ร่าง) 
 เนื่องจากเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน (STOU กับ SIM) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของทั้งสองสถาบันร่วมกัน  ดังนั้น การ
ก าหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรก าหนดค่าตอบแทนเป็นยอดเงินให้กับศูนย์บริการการศึกษา (สถาบัน 
SIM) เพียงยอดเดียว ในอัตราที่พอเหมาะ โดยแบ่งเป็นสัดส่วนจากเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
เช่น 70 : 30 หมายความว่า ให้ศูนย์บริการการศึกษาหักค่าลงทะเบียนเรียนที่ได้รับจากนักศึกษาไว้ 30%  
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการบริหาร และเป็นค่าตอบแทนของบุคลากรภายในศูนย์บริการการศึกษา ส่วน
ที่เหลือ 70% ให้ส่งคืน มสธ. (ตัวเลขสมมติ)  
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6.  เงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 
 อาจใช้แนวปฏิบัติของส านักทะเบียนและวัดผล ที่มีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือเก็บ
ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา (โปรดดูประกาศ มสธ. พ.ศ. 2553) 

7.  การจัดสอบ 
 อาจใช้แนวปฏิบัติของส านักทะเบียนและวัดผล  (โปรดดูประกาศ มสธ. พ.ศ. 2553) 

8.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่าง มสธ. กับ SIM (ร่าง) 

STOU SIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

บริการระหว่างประเทศ 
 

ประชาสมัพันธ์ 
รณรงค์รับสมัครนักศึกษา 

- ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
- รับสมัครเป็นนักศึกษา มสธ. 

ลงทะเบียนเรียน 

จ่ายเอกสารการสอนให้นักศึกษา 
จัดสถานท่ีปฐมนเิทศ (ถ้ามี) 
จัดสอนเสรมิ (ถ้ามี) 

จัดสถานท่ีสอบไล ่
จัดบุคลากรควบคุมการสอบ 

สอบซ่อม (ถ้ามี) 

สอบผ่าน 

คัดแยกข้อมูล 
จัดส่งเอกสารการสอน 
จัดปฐมนิเทศ (ถ้ามี) 
จัดสอนเสรมิ (ถ้ามี) 

จัดสอบไล ่
จัดสอบซ่อม (ถ้ามี) 

Online 

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำค 
ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

28 มกรำคม 2557 
ผอ.สบศ. โทร. 7601 

ชำตรี วงศ์มำสำ โทร. 7610 


	1
	1-5
	1-6
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

