
     สํานักการศึกษาต่อเนือง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นหน่วยงานทีมีภารกิจทีสําคัญ  คือ

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยการให้บริการจัดการฝึกอบรมซึงได้ดําเนินภารกิจดังกล่าวมาแล้ว

เป็นเวลากว่า    ปี  โดยได้นําระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  9001  มาใช้ในกระบวนการฝึกอบรม  สํานัก

การศึกษาต่อเนื องมีความมุ่ งมัน และตั งใจจริงทีจะให้บริการฝึกอบรมกับหน่วยงานของท่านอย่าง

มืออาชีพ

การให้บริการฝึกอบรมจําแนกตามหลักสูตรแบ่งเป็น    ประเภท  ไดแก
1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรทัวไป  (Public  Training)  มีหลักสูตรท่ีนาสนใจจํานวนมากท่ีหนวยงานตางๆ  สามารถสง

บุคลากรเขารับการฝกอบรมได  ณ  มสธ.  เชน  หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ  หนังสือโตตอบและรายงานการประชุม
หลักสูตรการปองกันอัตรายจากรังสี  ระดับ  1  หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ  หลักสูตรศิลปะการพูด
ในงานบริการ  หลักสูตรการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ  หลักสูตรการประเมินการปฏิบัติงาน  หลักสูตรการใชโปรแกรม
SPSS  For  windows  ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  เปนตน

2. จัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน  (Inhouse  Training)  สํานักการศึกษาตอเนื่องมีทีมงานมืออาชีพท่ีสามารถ
ใหบริการจัดฝกอบรม  ณ  หนวยงานของทานหรือสถานท่ีอ่ืนๆ  ท่ีเหมาะสม ในแตละปจะมีหนวยงานตางๆ  มาใชบริการ
เปนจํานวนมาก  โดยมุงเนนการสรางหลักสูตร และจัดการฝกอบรมใหตรงกับวัตถุประสงคของการเรียนรู และสรางเสริม
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร ดวยกระบวนการเรียนรู และจูงใจใหผูเรียนเปล่ียนพฤติกรรม อยางสรางสรรค และเห็นผลทันที

3. จัดฝึกอบรมทางไกล  (Distance  Training)  เปนการใหการฝกอบรมกับกลุมเปาหมายจํานวนมาก  ดวยการ
ใชชุดฝกอบรมท่ีมีส่ือประสมหลายรูปแบบ ไดแก  เอกสาร พรอมแบบฝกปฏิบัติเทปเสียง วีซีดี  คอมพิวเตอร โดยมุงให
ผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูมากท่ีสุด  โดยไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานประจํา  เชน  การจัดฝกอบรมทางไกล
หลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณใหกับเด็ก  หลักสูตรการจัดการเอกสารสํานักงาน โครงการเผยแพรมาตรฐาน
สูภาคการศึกษาดวยระบบ  e-Training  เปนตน
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สํานักการศึกษาตอเนื่องใชระบบการบริหารงานโดยมีผูอํานวยการสํานักเปนผูบริหารสูงสุดและมีรองผู
อํานวยการสํานักเปนผูชวยงานทางการบริหาร มีผูบริหารสํานักทําหนาท่ีพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของสํานัก
กล่ันกรองเรื่องตางๆ หรือเสนอความเห็นกอนนําเสนอท่ีประชุมท่ีเกี่ยวของ พิจารณาแนวทางการประสานงานระหวาง
สํานักกับหนวยงานตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และติดตามการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ภายในสํานัก โดยมุง
เนนการทํางานเปนทีมและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษาตอเนื่องไดมีการดําเนินงานมาเปนลําดับ และไดรับการยอมรับในกลุมหนวยงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทท่ีปรึกษาจากสํานักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังในกลุม PO

เป็นระดับ A จึงมีความพรอมท่ีจะใหคําแนะนําในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดทุกหัวขอวิชา ทุกหลักสูตร ตามปรัชญา
การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการจัดทําหลักสูตร จนถึงการประเมินผลการฝกอบรม

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารภายใน

ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง
รองศาสตราจารยธีรารักษ  โพธิสุวรรณ คณะกรรมการบริหาร

โครงการฝกอบรมท่ีมีลักษณะพิเศษ

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนอุทยานการศึกษารองผูอํานวยการสํานักฯ

นายสุชาติ  ใจสุภาพ

เลขานุการสํานักฯ

นายธันดร
ธนะกูลบริภัณฑ

หัวหนาฝาย
บริการเผยแพร

ทางไกล

นางสาวเยาวลักษณ
ศิริสุวรรณ

หัวหนาฝาย
บริหารการฝกอบรม

นางวิยะดา
วรธนานันท

หัวหนาฝาย
พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการ

ฝกอบรม

นางสุชาติ
ใจสุภาพ

หัวหนาฝาย
วิเคราะหโครงการ

และหลักสูตร
การฝกอบรม

นายเมธี
ปยะคุณ

หัวหนาฝาย
อุทยาน

การศึกษา

นางกมลรัตน
สิริธรังศรี

หัวหนาฝาย
บริการเผยแพร

ทางไกล

นางสาวเยาวลักษณ
ศิริสุวรรณ

หัวหนาฝาย
พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการ

ฝกอบรม

นายสุชาติ
ใจสุภาพ

หัวหนาฝาย
วิเคราะหโครงการ

และหลักสูตร
การฝกอบรม

นายเมธี
ปยะคุณ

หัวหนาฝาย
อุทยาน

การศึกษา

นางกมลรัตน
สิริธรังศรี

หัวหนาฝาย
บริหารการฝกอบรม

นางวิยะดา
วรธนานันท
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ประสบการณ์และความพร้อมในการจัดฝึกอบรม

1. มีฝายท่ีรับผิดชอบการจัดฝกอบรมใหประสบความสําเร็จโดยใชความเช่ียวชาญชํานาญการ 3 ฝาย คือ
1.1 ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  รับผิดชอบออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับหนวยงาน

และกลุมเปาหมายทุกลักษณะ พรอมมีท่ีปรึกษาสาขาวิชาตางๆ ชวยตรวจสอบเนื้อหาสาขาวิชาตางๆ และจัดทําแบบ
ประเมินผลการฝกอบรม

1.2 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  รับผิดชอบคัดเลือกวิทยากร การกําหนดรูปแบบวิธีการฝกอบรมท่ีเหมาะสม
กับวัตถุประสงค และจัดการฝกอบรมใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานวิชาการ การบริการ และการนําความรู
ไปพัฒนาตนเอง

1.3 ฝ่ายพัฒนาสือและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  รับผิดชอบการออกแบบส่ือประกอบการฝกอบรมทุกรูปแบบ
ท้ังเอกสาร คูมือ และส่ือประสมท่ีทันสมัย ทําใหเกิดความสนใจและจูงใจในการเรียนรู

2. สํานักการศึกษาตอเนื่องมีทําเนียบวิทยากรซ่ึงประกอบดวยผูมีประสบการณและความรูจากสาขาวิชาตางๆ
ในมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนวิทยากรบรรยาย วิทยากรฝกปฏิบัติ ถายทอดความรูและฝกทักษะในทุก
หัวขอวิชาของหลักสูตรฝกอบรม

3. การกําหนดรูปแบบวิธีการและเทคนิคการฝกอบรมใหเหมาะสมสอดคลองกับหัวขอวิชา สามารถสรางเสริม
การเรียนรูแบบมีสวนรวม ทําใหผูเรียนมีความชํานาญ มีความเขาใจและทําไดจริง สามารถนําความรูไปใชในงานได โดยมี
วิธีการฝกอบรมตางๆ ดังนี้

3.1 การบรรยายนํา  เพ่ือใหความรู ความเขาใจพ้ืนฐานอยางถูกตอง
3.2 การแบ่งกลุ ่มย่อย  เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการเรียนรูใหท่ัวถึง
3.3 การฝึกปฏิบัต ิ เพ่ือสรางความชํานาญในการปฏิบัติ และสรางทักษะการใชความรูท่ีมีประสิทธิภาพ
3.4 การระดมความคิดและอภิปรายกลุ ่ม  เพ่ือใหผูเรียนไดมีสวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณ
3.5 กิจกรรมกลุ ่ม และกิจกรรมกลุ ่มสัมพันธ์  เพ่ือสรางเสริมทัศนคติท่ีดีของผูเขาอบรมตอเพ่ือนรวมงานและ

องคกร ซ่ึงจะเปนผลตอการสรางเสริมความรักและความผูกพันในองคกร
3.6 การศึกษาดูงาน  เพ่ือเสริมสรางประสบการณท่ีสําคัญในการทํางาน
3.7 การใช้สือต่างๆ  เพ่ือสรางเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส

 DVD ประกอบการฝกอบรม และส่ือสมัยใหม
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4. วิธีการประเมินผลการฝกอบรม

การประเมินผลการฝกอบรม มีวิธีการ  ดังนี้
4.1 การประเมินผลโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม โดยใชแบบประเมินผลตามทฤษฎีของ  Kirkpatrick

ไดแก  การประเมินปฏิกิริยา  (Reaction)  ประเมินผลการเรียนรู  (Learning)  ประเมินพฤติกรรม  (Behavior)  และประเมิน
ผลลัพธ  (Result)

4.2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเขารับการฝกอบรม  ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานการบริหาร และการ
สรางการเปล่ียนแปลงในองคกรเชิงบริหารดวยกระบวนการ  ดังนี้

1)  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
2)  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  ดานการมีสวนรวม การใหบริการ  การคิดพูดและทํา  ภาวะผูนํา

การแกไขปญหา  การมีวินัย  ตรงตอเวลา  การทํางานเปนทีม  และการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
3)  รายงานผลการศึกษาเปนรายกลุม
4)  รายงานประเมินผลการฝกอบรมใหตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรมทราบภายใน   15  วันทําการ

หลังวันสุดทายของการอบรมแตละรุน
5)  การติดตามผลการฝกอบรม  หลังจากส้ินสุดการฝกอบรม  1 - 3  เดือน

5.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร
สํานักการศึกษาตอเนื่อง มสธ. มีความพรอมในการประกันคุณภาพของหลักสูตรใน จํานวน 4 ดาน

5.1 ดานมาตรฐานคุณภาพ
1) มีระบบในการจัดการฝกอบรม ดวยมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001  (การฝกอบรม)
2) มีการบริหารโดยคณะกรรมการผูทรงวุฒิท่ี มีประสบการณในการจัดหลักสูตรการฝกอบรม
3) มีประสบการณการจัดฝกอบรมท้ังภาครัฐและเอกชน มากกวา 20 ปและมีหลักสูตรฝกอบรมท่ี

หลากหลายสําหรับกลุมเปาหมายทุกสาขาอาชีพ
5.2 ดานการเรียนรู

1) มีรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยวิทยาการในทุกช้ันเรียนใหมีสัดสวนการสอนแบบบรรยาย
รอยละ  40  การสอนแบบมีสวนรวม รอยละ  60

2) มีแนวทางสรางเสริมประสิทธิภาพการนําความรูไปใชในองคกร โดยวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การระดมความคิดเปนกลุม

3) มีรูปแบบการเรียนรู ท่ีสรางเสริมบรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุข ดวยรูปแบบเทคนิคการ
ฝกอบรมแบบผสมผสาน ทําใหผูเขารับการอบรมมีเครือขายความรวมมือท่ีดีตอกัน เพ่ือสรางสรรคการทํางานเปนทีม
ท่ีมีประสิทธิภาพ

5.3  ดานตัวช้ีวัด
1)  รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมท่ีมีตอวิทยากร รอยละ  80
2)  รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมท่ีมีตอความรูท่ีไดรับ รอยละ  80
3)  รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมท่ีมีตอการใหบริการของเจาหนาท่ี รอยละ 80
4)  รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมท่ีมีตอโครงการอบรมนี้โดยภาพรวม รอยละ 80
5)  รอยละความพึงพอใจของ สกอ. ท่ีมีตอโครงการโดยภาพรวม รอยละ 80
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5.4  ดานการติดตามผลการบริหารจัดการโครงการ
1)  การติดตามผลโครงการฝกอบรม เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการ
2)  ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นสงผลใหเกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกร

         รายชือหลักสูตรฝึกอบรมและหน่วยงานทีใช้บริการ

1. หลักสูตรพัฒนานักบริหาร และหัวหนางานตางๆ ไดแก
หลักสูตรหัวหนางาน สําหรับธนาคารไทยพาณิชย จํานวนมากกวา 65 รุน
หลักสูตรนักบริหารกรมสรรพากร จํานวนมากกวา 10 รุน
หลักสูตรหัวหนางานมืออาชีพ แกบริษัทเอกชนและหนวยงานวิสาหกิจ

2. หลักสูตรเสริมเสรางความสามารถในการเปนวิทยากรฝกอบรม แกหนวยงานตางๆ เชน ธนาคารไทยพาณิชย
เทศบาลนครปากเกร็ด ฯลฯ

3. หลักสูตรดานการบริการท่ีประทับใจ แกหนวยงานตางๆ เชน ฟารมโชคชัย  โรงพยาบาลสําโรง  เทศบาล
นครนนทบุรี  กระทรวงพาณิชย ฯลฯ

4. หลักสูตรดานการประชาสัมพันธ  การเปนผูประกาศและผูดําเนินรายการ แกหนวยงานตางๆ เชน
กรุงเทพมหานคร  เทศบาลนครปากเกร็ด ฯลฯ

5. หลักสูตรดานการเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโตตอบ แกหนวยงานตางๆ เชน โรงงานยาสูบ  เทศบาล
นครปากเกร็ด  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ฯลฯ

6.  หลักสูตรดานการทํางานเปนทีม แกหนวยงานตางๆ ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สถาบัน
การศึกษาช้ันนําในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย  บริษัท เอ็มเอ็มพี คอรปอเรช่ัน จํากัด

สนใจ ดูรายละเอียดได้ที www.stou.ac.th
หรือสอบถามทีหมายเลข   ,    - ,    

e-Mail: oce_03@hotmail.com


