บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
1.1 ควำมเป็นมำของกำรศึกษำวิเครำะห์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในรูปแบบมหาวิทยาลัยเปิด และมี
ระบบการเรียนการสอนทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน
โดยมี พัน ธกิจ ที่ส าคัญในการผลิ ตบั ณฑิต พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ พัฒ นาชุมชน
องค์กร และสถาบันในสังคมเพื่อนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ วิจัย ส่งเสริม และพั ฒนาองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ภารกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมในระยะแรก ใช้วิธีการบูรณาการความรู้และ
ความชานาญของหลายสานักและสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการต่าง ๆ และมีภารกิจมากขึ้น ขณะที่การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่จึงไม่เอื้ออานวยที่จะให้การ
ดาเนิ นงานบริการทางวิช าการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ
สานักการศึกษาต่อเนื่องจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส านั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งเป็ น หน่ ว ยงานระดั บ ส านั ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง
ตามพระราชกฤษฎีกาการจั ดตั้งส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย สุโ ขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531
(มหาวิทยาลั ย สุโ ขทัย ธรรมาธิราช, 2531) โดยเหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีก านี้ คือ โดยที่
มหาวิทยาลัยได้มีการขยายงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม เช่น การให้การศึกษาอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ในระยะสั้นแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน การผลิตสื่อโสตทัศน์ รวมทั้ง
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งอุทยานการศึกษา เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษา
ตามอัธ ยาศัย ของประชาชนทุกเพศทุกวัย และเป็นศูนย์ กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ประกอบกับโครงสร้างการบริหารของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่เอื้ออานวยให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้ง
สานักการศึกษาต่อเนื่องขึ้นในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในปี 2532 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสานักการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532 ให้แบ่งส่วนราชการของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
เป็ น 6 ฝ่ า ย ได้ แ ก่ ส านั ก งานเลขานุ ก าร ฝ่ า ยบริ ก ารเผยแพร่ ท างไกล ฝ่ า ยบริ ห ารการฝึ ก อบรม
ฝ่ า ยพั ฒ นาสื่ อ และเทคโนโลยี ก ารฝึ ก อบรม ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ โ ครงการและหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
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และฝ่ายอุทยานการศึกษา สานักการศึกษาต่อเนื่องได้ดาเนินงานในการให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสานักการศึกษาต่อเนื่อง การบริหารจัดการของ
สานักการศึกษาต่อเนื่องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
การดาเนินงานของสานักการศึกษาต่อเนื่อง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2555 - 2557) จะเห็นได้
จากผลการดาเนิ น งานและเป้ าหมายรายรับจากการจัดฝึ กอบรมไม่บรรลุ ตัว ชี้วัด ในปี 2555 มีรายรับ
เป้าหมาย 6,100,000 บาท รายรับจริง 8,910,670 บาท ปี 2556 มีรายรับเป้าหมาย 9,400,000 บาท
รายรับจริง 8,636,050 บาท ปี 2557 มีรายรับเป้าหมาย 9,600,000 บาท รายรับจริง 6,764,775 บาท
ด้วยเหตุนี้ในปี 2557 สานักการศึกษาต่อเนื่องจึงมีแนวความคิดในการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน
ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้องค์การบรรลุผลสาเร็จเกิดความรวดเร็วในการดาเนินงานตามพันธกิจ
ด้านการฝึกอบรม เพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย (Profit Center)
ดังนั้ น การจั ด องค์ การสมัยใหม่เป็น การจัด โครงสร้างและการออกแบบองค์ การที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพแวดล้ อม การบริห ารองค์การให้ ประสบความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคต
จะกระทาได้ยากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป การบริหารจาเป็นต้องมีผู้นา
ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์การ กระบวนการ
บริหารอย่างเป็นระบบย่อมจะได้มาซึ่งผลลัพธ์ในรูปของประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีขององค์การ
1.2 ควำมสำคัญของกำรศึกษำวิเครำะห์
ด้วยสภาพปัจจุบันการจัดโครงสร้างและการออกแบบองค์การ (Organizational Structure
and Design) ของสานักการศึกษาต่อเนื่องไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการองค์ฝึกอบรมเฉพาะสาหรับองค์การภาคธุรกิจ องค์การภาครัฐ องค์การลักษณะ
พิเศษ จึงต้องมีการปรับโครงสร้างและออกแบบองค์การของสานักการศึกษาต่อเนื่องใหม่ และในอนาคต
สานักการศึกษาต่อเนื่องจะเป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ให้กับ มหาวิทยาลัยด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
ทรั พยากรการบริ หารงานแก่ มหาวิทยาลั ย จึงต้องมีการออกแบบองค์การของส านักการศึกษาต่อเนื่อง
เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU)
ดังนั้น เพื่อให้สานักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ให้กับ มหาวิทยาลัย และ
เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU) จึงจาเป็นต้องมีการจัดทาผลงานเชิง
วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำวิเครำะห์
1) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่องในปัจจุบัน
2) เพื่อพัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน และอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่องสู่หน่วยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ในอนาคต
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3. ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ได้รับทราบข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่อง ใน ปัจจุบัน
2) ได้ตัวแบบโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังที่สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่หน่วยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ในอนาคต
4. วิธีกำรศึกษำวิเครำะห์
ใช้วิธีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของความแตกต่างระหว่างสภาพที่พึงประสงค์การจัด
โครงสร้างสานักการศึกษาต่อเนื่องแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในอนาคต กับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน
แบบหน้าที่
5. นิยำมศัพท์
1) สภาพที่เ ป็ น จริ ง ในปั จ จุบั น การจัด โครงสร้า งส านั กการศึกษาต่ อเนื่อ ง หมายถึ ง การจั ด
โครงสร้างเป็นแบบหน้าที่ ประกอบด้วย 6 ส่วนงาน ได้แก่ สานักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตร
การฝึกอบรม และฝ่ายอุทยานการศึกษา
2) สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ก ารจั ด โครงสร้ า งส านั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งสู่ ห น่ ว ยธุ ร กิ จ เชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic Business Unit : SBU) ในอนาคต หมายถึง การจัดโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้านอุทยานการศึกษา
3) ตัวแบบการจัดโครงสร้างสานักการศึกษาต่อเนื่องแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ หมายถึง
(1) จานวนฝ่าย ชื่อฝ่าย และพันธกิจฝ่าย
(2) จานวนงาน ชื่องาน และพันธกิจงานในแต่ละฝ่าย
(3) อัตรากาลังในแต่ละงานและแต่ละฝ่าย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้ า งองค์ ก ารมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะท าให้ เ ป้ า หมายขององค์ ก ารบรรลุ ผ ลส าเร็ จ
และผู้บริหารได้นากลไกมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการสร้างข้อได้เปรียบทาง
การแข่งขัน กลยุทธ์สามารถปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การจัดโครงสร้างองค์การ
ที่มีความเหมาะสม มีการแบ่งงานที่ชัดเจน มีการมอบอานาจหน้าที่ที่ชัดเจน ดังนั้นในกรณีองค์การที่จัดตั้ง
มานานอย่างสานักการศึกษาต่อเนื่องจึงจาเป็นต้องปรับปรุงหรือจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในและ
อัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่องใหม่ โดยดาเนินการศึกษาจากตารา นาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์การมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป มีดังนี้
2.1 แนวคิดการจัดโครงสร้างและการออกแบบองค์การ
2.2 แนวคิดและตัวแบบการจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์
และอัตรากาลัง
2.3 การจัดโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลัง
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดกำรจัดโครงสร้ำงและกำรออกแบบองค์กำร
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร
การจัดโครงสร้างองค์การและกระบวนการดาเนินงาน หมายถึง การจัดระบบกลไกและกระบวน
การขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการวางแผนและการควบคุมระดับต่าง ๆ มากกว่าการจัด
โครงสร้างองค์การแบบปกติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องกระทาอย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกับกิจกรรมตามปกติ
มี ก ารจั ด โครงสร้ า งที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งจากโครงสร้ า งเดิ ม ที่ เ ป็ น องค์ ก ารแบบเป็ น ทางกา ร (formal
organization) เป็นการจัดโครงสร้างที่คล่องตัวยืดหยุ่น สามารถที่จะเอื้ออานวยต่อแผนกลยุทธ์ (strategic
plan) แผนกลวิธี (tactical plan) และแผนหน้าที่ (functional plan) สู่ความสาเร็จได้ การจัดโครงสร้าง
องค์การและกระบวนการดาเนินงานเพื่อการวางแผนและการควบคุมสามารถกระทาได้ในหลายรูปแบบ
ดังนี้ (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2560 : 79 - 81)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

แบบหน้าที่ (functional)
แบบแผนกงาน (divisional)
แบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (strategic business unit)
แบบเมตริกซ์ (matrix)
แบบเครือข่าย (network)
แบบเรียนรู้ (learning)
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7) แบบรื้อปรับระบบ (reengineering)
8) แบบมุง่ ลูกค้าและคุณภาพ (customer & quality)
ควำมสำคัญของกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและกระบวนกำรดำเนินงำน
การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ารและกระบวนการด าเนิ น งานมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การวางแผนและ
การควบคุม 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรประสำนควำมคิดเพื่อกำรวำงแผนและกำรควบคุม การวางแผน
เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดภาพอนาคต (scenario)
และกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงาน การวางแผนจึงต้องใช้การคิด (thinking) เป็นสาคัญ การจัดองค์การ
เพื่อให้เกิดการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญสาหรับการวางแผนการจัดโครงสร้าง
องค์การ จึงต้องมุ่งสู่องค์การอัจฉริยะ (intelligence organization) ที่มุ่งฝึกให้บุคคล กลุ่ม และองค์การ
เป็นนักคิดอยู่เสมอ การจัดโครงสร้างองค์การแบบองค์การอัจฉริยะ ประกอบด้วย 3 เรื่องใหญ่ที่สาคัญ
โดยใช้พลัง 3 ไอ ได้แก่
I = Intelligence หมายถึง สติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด
I = Idea หมายถึง การคิดหรือความคิด
I = Information หมายถึง ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ
การจัดโครงสร้างองค์การแบบ 3 ไอ เป็นการจัดเพื่อให้มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้การ
วางแผนสู่ความสาเร็จ นอกจากนี้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมที่มุ่งสู่การควบคุมกลยุทธ์ ควบคุมการ
จัดการและควบคุมการดาเนินงานด้วย
2. เพื่อเตรียมรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมกำรวำงแผนและกำรควบคุม การวางแผนและการ
ควบคุมไม่สามารถดาเนินการภายใต้โครงสร้างเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดโครงสร้างและกระบวน
การดาเนินงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์องค์การมุ่งสู่
การเจริญเติบโตในแนวนอน (horizontal) จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงสร้างองค์การแบบพันธมิตร
(alliance) การร่วมลงทุนหรือใช้องค์การแบบเครือข่าย (network organization) กลยุทธ์ระดับหน้าที่
ในฝ่ายผลิ ตก็ต้องพยายามที่จะจัดโครงสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เรียกว่า cost leadership
ทาอย่างไรให้กระบวนการผลิตเป็นไปแบบถูกกว่าและผลิตแบบทันเวลา (just - in - time)
นอกจากการจัดโครงสร้างองค์การและกระบวนการดาเนินงานเพื่อการวางแผนแล้ว ยังมีผล
ต่อการควบคุมอีกด้วย โดยเฉพาะจัดโครงสร้างเพื่อให้มีการควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อส่งเสริมบรรยำกำศกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ การจัดโครงสร้างและกระบวนการดาเนิน
งานต้องส่งเสริมให้มี บรรยากาศการคิ ดริเริ่มอยู่เสมอ โดยเฉพาะในทุก ๆ ฝ่าย ทุกแผนกงาน ต้องมีการ
คิดค้นหาวิธีการดาเนินงานมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ที่สาคัญ ได้แก่
3.1 ประสิทธิภาพ
3.2 ประสิทธิผล
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3.3 การเพิ่มผลผลิต
3.4 นวัตกรรม
3.5 คุณภาพ
3.6 ความสามารถหลัก
3.7 ฐานความรู้
3.8 ความสัมพันธ์กับซับพลายเออร์
3.9 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
3.10 ดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรออกแบบองค์กำร
การออกแบบองค์การ คือ กระบวนการของการเลือกและใช้โครงสร้างองค์การที่เหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองต่อพันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goals) ขององค์การ เป็ นการสร้างความกลมกลืน
ให้เกิดขึ้นระหว่างองค์ประกอบหลักขององค์การซึ่งได้แก่ โครงสร้างองค์การ งาน คน ระบบการให้รางวัล
และการตัดสินใจ วัฒนธรรมองค์การที่ไม่เป็นทางการ
ในเรื่องของการจัดหรือออกแบบโครงสร้างองค์การนี้จะมีความสาคัญต่อนักบริหารค่อนข้างมาก
ทั้งนี้ เพราะการออกแบบองค์การเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร รวมทั้งบุคคลที่อยู่รวมกันภายใน
โครงสร้างที่มีวิธีคิดหรือปรับเปลี่ยนได้หลายแบบแตกต่างกัน
ควำมสำคัญของกำรออกแบบองค์กำร
การออกแบบองค์ ก ารนั้ น ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของการจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ การออกแบบองค์การมีเหตุผลที่สาคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. เมื่อองค์การมีขนาดใหญ่ขึ้น
2. เมื่อองค์การมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
3. รูปแบบขององค์การจะแตกต่างไปตามประเภทของงานที่ทา
4. รูปแบบขององค์การจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่องค์การเลือกใช้
องค์ประกอบพื้นฐำนของกำรออกแบบองค์กำร
ในการออกแบบองค์การนั้นผู้ออกแบบจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ และต้อง
ให้องค์ประกอบเหล่านี้มีความสอดคล้องและกลมกลืนกัน ในปริมาณที่เพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติงาน
ได้ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นที่น่าพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 5 ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างองค์การ (Structure)
2. งาน (Tasks)
3. คน (People)
4. ระบบการให้รางวัลและการตัดสินใจ (Decision and Reward Systems)
5. วัฒนธรรมและองค์การที่ไม่เป็นทางการ (Informal Organization and Culture)
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รู ป แบบโครงสร้ า งขององค์ก าร การตั ด สิ น ใจออกแบบองค์ก ารว่า จะใช้แ บบใด ทั้ ง นี้จ ะน า
หลักการจัดองค์การตามแนวคิดเดิมมาเป็นหลักในการจัดคือ หลักการแบ่งงานกันทาตามความชานาญ
หลักการจัดแผนกงานขนาดของการควบคุม และหลักการมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว การออกแบบองค์การ
หรือออกแบบ โครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและสภาพแวดล้อม ตลอดจนขนาดของ
องค์การย่อมจะทาให้การบริหารงานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุเป้าหมายขององค์การ
การจั ดโครงสร้ างองค์ก ารเป็น การสร้า งแบบของความสั มพั นธ์ ระหว่างส่ ว นประกอบต่า ง ๆ
ขององค์ ก าร ซึ่ ง แต่ ล ะส่ ว นประกอบจะต้อ งประสานสั ม พั นธ์ เพื่ อ เป็ นเครื่อ งมื อ ในการบริ ห ารให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การจึงแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกงานออกเป็น
ส่วน ๆ การมอบ อานาจหน้าที่ในแต่ละส่วนงาน การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็น
การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง อ านาจหน้ า ที่ สายการบั ง คั บ บั ญ ชา การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และการควบคุ ม ในแ ต่ ล ะ
หน่ วยงาน โครงสร้ างองค์การ จึ งแสดงให้เห็นถึงการจัดแบ่งงาน จัดกลุ่ มกิจกรรมของงานที่เหมือนกัน
ออกเป็นแผนกงาน โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงานเหล่านั้นทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน
การจัดองค์การแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างแบบแนวดิ่ง ที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เน้นสายการบังคับบัญชาตามอานาจหน้าที่ มีกฎระเบียบข้อบังคับ มีการสื่อสารในแนวดิ่ง และมีการ
รวมอานาจการตัดสินใจสู่ส่วนกลาง ซึ่ง การจัดองค์การในลักษณะดังกล่าวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า องค์กำร
แบบระบบรำชกำร หรือองค์กำรแบบเครื่องจักรกล การจัดองค์การตามความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง มีหลัก
การที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักขอบข่ายการควบคุม หลักสายการ
บังคับบัญชา หลักการรวมอานาจและกระจายอานาจ (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2558 : 10 - 24 - 10 - 27)
1. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา หมายถึง การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งจะมีผู้บังคับบัญชาได้
เพียงคนเดียว เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้องต้องกัน
ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน การมีผู้บังคับบัญชาหลายคนหรือการมีนายหลายคนจะก่อให้เกิดความ
สับสนแก่ผู้ปฏิบัติงานว่า จะรับคาสั่งจากใคร
2. หลักขอบข่ายการควบคุม หมายถึง สิ่งที่แสดงให้ทราบว่า ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง มีขอบเขต
ความรับผิดชอบบังคับบัญชาเพียงใด มีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คนหรือกี่หน่วยงาน ทาให้ทราบว่า ขอบข่ายแห่ง
การควบคุมนัน้ กว้างหรือแคบเพียงใด
3. หลักสายการบังคับบัญชา หมายถึง การกาหนดลาดับชั้นในการบังคับบัญชา เพื่อจะบ่งชี้ว่า
ต าแหน่ ง ใดหรื อ หน่ ว ยงานใดอยู่ ใ นล าดั บ อ านาจหน้ า ที่ ชั้ น ใด อยู่ สู ง กว่ า หรื อ ต่ ากว่ า ต าแหน่ ง ใดบ้ า ง
การมีสายการบังคับบัญชาจะทาให้เกิดระบบการบังคับบัญชาตามลาดั บชั้น ผู้บังคับบัญชาสามารถสอน
แนะน าและควบคุมผู้ ใต้บังคับบั ญชาได้ ซึ่งผลของความสัมพันธ์ก่อให้ เกิดความเป็นปึกแผ่ น และความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ภายในลาดับชั้นการบังคับบัญชาเดียวกัน แต่ละหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ ที่กาหนดไว้อย่างเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิด
ความมั่นคงในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วย สายการบังคับบัญชามีลักษณะที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก

8
ความสัมพันธ์ในแง่อานาจหน้าที่ ประการที่สอง ความสัมพันธ์ในแง่ความรับผิดชอบ ประการที่สาม
ความสัมพันธ์ในแง่การติดต่อสื่อสาร
4. หลักการรวมอานาจและกระจายอานาจ
4.1 การรวมอานาจ หมายถึง การตัดสินใจของบุคคลคนเดียวหรือผู้บริหารระดับสูง การจัด
โครงสร้างองค์การแบบนี้เหมาะสาหรับสภาพแวดล้อมที่แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก มีการทางาน
ซ้าซ้อนกันน้อยมาก มีการปฏิบัติงานโดยใช้ความชานาญพิเศษสูง และมีความสะดวกในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
4.2 การกระจายอานาจ หมายถึง ความพยายามที่จะมอบหมายอานาจหน้าที่ทั้งหมดไปยัง
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ มีลักษณะที่สาคัญ คือ 1) การตัดสินใจส่วนใหญ่กระทาโดยฝ่ายบริหารระดับต่าลง
มามีมากขึ้น 2) ผู้บริหารในองค์การมีโอกาสตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้ 3) มีการตรวจสอบการตัดสินใจต่าง ๆ
น้อยลง
การจัดองค์การในปัจจุบันแปรเปลี่ยนไปมุ่งเน้น การจัดโครงสร้างแบบแนวนอน ที่มุ่งเน้นการ
ทางานหลายด้าน การบังคับบัญชาลดลง อานาจหน้าที่ถูกกระจายไปยังผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน มีกฎระเบียน
ในการทางานน้อยลง ให้ความสาคัญต่อการทางานเป็นทีม กลุ่มงาน และการบูรณาการระหว่างทีมงาน
ซึ่งการจัดองค์การในลักษณะดังกล่าว เรียกว่า องค์กำรแบบปรับตัว หรือองค์กำรแบบสิ่งมีชีวิต การจัด
องค์การตามความสัมพันธ์ในแนวนอน มีหลักการที่สาคัญ 2 ประการ ได้แก่ หลักการจัดแผนกงาน และ
หลักการประสานงาน (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2558 : 10 - 29 - 10 - 35)
1. หลั กการจั ดแผนกงาน หมายถึง การจัดกลุ่ มงานหรือกิจกรรมที่เหมือนกันไว้ในหมวดหมู่
เดียวกัน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้คล่องตัวสะดวกขึ้น ดังนี้
1.1 การจัดแผนกงานแบบหน้าที่ หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์การซึ่งจัดกลุ่มกิจกรรมโดยใช้
ทักษะ ความชานาญ และใช้ทรัพยากรเหมือน ๆ กัน การจัดแผนกงานแบบหน้าที่จะพบเห็นโดยทั่วไปใน
องค์การระบบราชการ รัฐ วิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ซึ่งยึดแผนกงานตามหน้าที่ องค์การมีหน้าที่ห รือ
ภารกิจใดก็ให้จัดโครงสร้างตามหน้าที่นั้น อาทิ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สอน วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม
และทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1.2 การจัดแผนกงานตามแบบผลิ ตภัณฑ์ หมายถึง การจัดกลุ่มกิจกรรมที่ยึดผลลัพธ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันเป็นสาคัญ ในการจัดแผนกงานแบบนี้จะเหมาะสาหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ และทา
ธุรกิจหลายอย่าง จึงจาเป็นต้องมีการจัดแผนกงานแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าและเทคโนโลยี
ที่แตกต่างกัน
1.3 การจัดแผนกงานตามแบบทีม มุ่งเน้นการกระจายอานาจการตัดสินใจไปสู่ระดับล่าง และ
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสามารถที่จะปรับตัวให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ การจัดแบบนี้เหมาะสาหรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรับผิดชอบ และ
ผนึกกาลังความสามารถได้อย่างเต็มที่ การจัดแผนกงานแบบทีม อาจเน้นในรูปแบบหมุดเชื่ อมโยง ในบาง

9
กรณีจัดแบบทีมงานกระบวนการ คือจัดระบบเป็นทีมย่อย ๆ และแต่ละทีมจะต้องประสานเชื่อมโยงอย่างดี
พอ และรวดเร็วเป็นการออกแบบกระบวนการธุรกิจให้มุ่งสู่ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ขององค์การ เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพ เพิ่มบริการ และเน้นการทางานที่รวดเร็ว
1.4 การจัดแผนกงานตามแบบเมตริกซ์ หมายถึง การจัดแผนกงานที่พยายามบูรณาการแบบ
หน้าที่และแบบผลิ ตภัณฑ์ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ มีลักษณะที่แตกต่างจาก 2 แบบที่
ผ่านมา กล่าวคือ จะมีผู้บังคับบัญชา 2 คน ซึ่งจะขัดกับหลักเอกภาพในการบังคับบัญชา คาว่า เมตริกซ์ คือ
การจัดแผนกงานที่สัมพันธ์กันทั้งแนวดิ่งและแนวนอน
1.5 การจัดแผนกงานแบบเครือข่าย หมายถึง การจัดแผนกงานที่มีหน่วยธุรกิจหลักของบริษัท
ไว้ที่ส่วนกลางหรือเป็นโบรกเกอร์ แล้วกระจายหน่วยงานธุรกิจย่อยตามหน้าที่ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยไม่รวมไว้ที่
เดียวกันแต่มีลักษณะเครือข่ายความสัมพันธ์
1.6 การจั ด แผนกงานแบบหน่ ว ยธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ หมายถึ ง การจั ด โครงสร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ
จุดมุ่งหมายสาคัญที่จะช่วยให้เหมาะสมสาหรับการวางแผนอนาคตขององค์การ ลักษณะของหน่วยธุรกิจ
กลยุทธ์จะเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่ง ๆ หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของตนเองหรือมีคู่
แข่งขันที่เป็นกลุ่มเฉพาะที่ชัดแจ้ง และเกี่ยวข้องกับตลาดใดตลาดหนึ่ง โดยเฉพาะที่ธุรกิจนั้น ๆ จะต้อง
เกี่ยวข้องรับผิดชอบสนใจโดยเฉพาะ ผู้บริหารดังกล่าวนี้จะถูกมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลกลยุทธ์
ของหน่วยธุรกิจดังกล่าว โดยประสานแผนกับบริษัท เพื่อที่จะให้มีการแบ่งสรรทรัพยากรที่ถูกต้อง และ
ประสานผลประโยชน์กับเป้าหมายขององค์การ
2. หลักการประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทางานเพื่อลดความซ้าซ้อน และลด
ความขัดแย้งในองค์การ รวมทั้งเป็นการสร้างความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในอันจะทางาน เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การประสานงานมี 2 ประเภท ดังนี้
2.1 การประสานงานภายในองค์การ เป็นการประสานงานใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การประสาน
งานในแนวดิ่ ง เป็ น การประสานงานจากผู้ บั งคับบั ญชาสู่ ผู้ ใต้บัง คั บบัญ ชา การประสานงานในแนวตั้ ง
เป็ น การประสานงานจากผู้ ใต้บังคับ บัญชาสู่ ผู้ บังคับบัญชา และการประสานงานในแนวนอน เป็นการ
ประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน
2.2 การประสานงานภายนอกองค์การ เป็นการประสานงานระหว่างองค์การกับหน่วยงาน
ภายนอก องค์การจะต้องจัดโครงสร้างให้เกิดการประสานความร่วมมือที่ดี ซึ่งรูปแบบการประสานองค์การ
ดังกล่าว อาจเป็นการประสานการใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก การสร้างพันธมิตรร่วม หรือโครงการ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกก็ได้
2.2 แนวคิดและตัวแบบกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และอัตรำกำลัง
ควำมหมำยและแนวคิดของหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์
หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU) หมายถึง หน่วยปฏิบัติที่รับผิดชอบ
ในการวางแผนผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแต่ละประเภทขององค์การ เพื่อให้การดาเนินงานสามารถเข้าถึง
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กลุ่มเป้าหมายได้เมื่อเทียบการแข่งขันของคู่แข่งขัน โดยทั่วไปการพิจารณาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ
นั้นจะต้องพิจารณาปัจจัยที่สาคัญ 6 ประการ (https://sci.dru.ac.th)
1) คู่แข่งขัน (Competitor) องค์การต้องระบุได้ว่าใครคือคู่แข่งขัน
2) ราคาของสินค้าและบริการ (Price) ราคาของสินค้าและบริการขององค์การที่เสนอควร
กาหนดไว้เหมือนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3) ลูกค้าเป้าหมาย (Customer) องค์การต้องสามารถระบุได้ว่าใครคือลูกค้า
4) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality) เป็นการกาหนดความแตกต่างของคุ ณภาพเพื่อสามารถ
อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ขององค์การได้
5) ความสัมพันธ์กับหน่วยธุรกิจอื่น (Relations) หน่วยงานในองค์การอาจมีหลายหน่วยกลยุทธ์
ระดับธุรกิจ ซึ่งหน่วยกลยุทธ์ระดับธุรกิจเหล่านี้ควรมีความสัมพันธ์กันเพื่อความสอดคล้องในการกาหนด
กลยุทธ์ระดับองค์การ
6) การไม่ลงทุนหรือการเลิกดาเนินการ (Divestment or Liquidation) เป็นการตัดสินใจดาเนิน
กลยุทธ์จากปั จ จัย หรื อทรั พยากรที่มีในองค์การเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์การที่ตั้งไว้ หากผลิตภัณฑ์และบริการของแต่ละหน่วยธุรกิจไม่สามารถดารงอยู่ได้ควรเลิกลงทุน
หน่ ว ยธุ ร กิ จ เชิ ง กลยุ ท ธ์ เ ป็ น การก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ ที่ ย่ อ ยลงไป จะมุ่ ง ปรั บ ปรุ ง ฐานะ
การแข่งขัน ขององค์การกั บ คู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์การจะใช้ในการแข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะ
การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมุ่งการเพิ่มกาไร
(Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกลยุทธ์ในระดับนี้
ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้นาด้าน
ต้นทุนต่า (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และการจากัดขอบเขตหรือการ
มุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)
2.3 กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำกำลัง
สานั กการศึกษาต่อเนื่ อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการดาเนินงานตามโครงสร้างที่
กาหนดไว้และเป็นการดาเนินงานที่เน้นการหารายได้รูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business
Unit : SBU) โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ
ให้แก่ประชาชน หน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การลักษณะพิเศษ โดยให้คาปรึกษาในการจัด
ฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของสานักการศึกษาต่อเนื่อง สามารถเอื้อต่อ
ภารกิ จ ที่ มี ค วามส าคั ญ และสามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว รวดเร็ ว และปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจั ดให้มีสายการบังคับบัญชาและการมอบหมายงานจากผู้อานวยการ
สานั กการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยตรง รูปแบบการบริห ารงานของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงต้องให้ความสาคัญกับการบริหารงาน อีกทั้งเป็นการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ให้มากยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
โดยกาหนดใช้ “วิสัยทัศน์ : องค์กรนวัตกรรมการฝึกอบรม พัฒนาทุนมนุษย์ ศิลปวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ”
และ “พันธกิจ : ฝึกอบรมบุคลากร พัฒนาทุนมนุษย์ ให้คาปรึกษาปรับปรุงองค์กร สืบสานศิลปวัฒนธรรม”
ดังแผนภูมทิ ี่ 2.1 และตารางที่ 2.1
แผนภูมิที่ 2.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
(ปรับใหม่ 1 ตุลำคม 2557)
ผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
รองผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
สำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล

งำนบุคคลและระบบงำน

งำนธุรกำร

งำนอำนวยกำร

งำนโครงกำรสัมฤทธิบัตร

งำนแผนงำน

งำนกิจกรรมวิชำกำรเพื่อสังคม

งำนกำรเงิน บัญชีและงบประมำณ

ฝ่ำยฝึกอบรมองค์กำรภำคธุรกิจ

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ
งำนธุรกำร
งำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งำนอุทยำนกำรศึกษำ

งำนสื่อและนวัตกรรมวิชำกำรเพื่อสังคม

ฝ่ำยฝึกอบรมองค์กำรภำครัฐ

ฝ่ำยฝึกอบรมองค์กำรลักษณะพิเศษ

งำนธุรกำร

งำนธุรกำร

งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์

งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์

งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์

งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม

งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม

งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม

งำนสื่อและนวัตกรรมกำรฝึกอบรม

งำนสื่อและนวัตกรรมกำรฝึกอบรม

ที่มา : สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557

งำนธุรกำร

งำนสื่อและนวัตกรรม
กำรฝึกอบรม
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ตำรำงที่ 2.1 จำนวนอัตรำกำลังของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

ประเภทอัตรำกำลัง
ฝ่ำย/ตำแหน่ง
1. สานักงานเลขานุการ
- ผู้บริหาร หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานัก
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชานาญการ
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ
- ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
- นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
- นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบตั ิการ
- ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3. ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาคธุรกิจ
- นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
- ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ข้ำรำชกำร

พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว
มหำวิทยำลัย เงินรำยได้
รำยเดือน

รวม
12

1
5
1
1
2
2
7
1
1
1
1
1
1
1
10
1
3
1
1
4
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ตำรำงที่ 2.1 จำนวนอัตรำกำลังของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (ต่อ)

ประเภทอัตรำกำลัง
ฝ่ำย/ตำแหน่ง
4. ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาครัฐ
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชานาญการพิเศษ
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
- ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน
5. ฝ่ายฝึกอบรมองค์การลักษณะพิเศษ
- นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
- ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6. ฝ่ายอุทยานการศึกษา
- นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชานาญการ
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
- พนักงานธุรการ
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
รวม

ข้ำรำชกำร

พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว
มหำวิทยำลัย เงินรำยได้
รำยเดือน

รวม
6

3
1
1
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
31

5

ที่มา : สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557

1

9

46
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2.4 งำนวิจัย/วิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และเป็นประโยชน์ต่อการนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง โครงสร้างการ
บริหารงานภายในและอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มีดังนี้
เสน่ห์ จุ้ยโตและคณะ (2547) ได้ศึกษาแบบจาลองการบริหารเชิงกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ.พบว่า แบบจาลองการบริหารเชิงกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ควรมีโครงสร้างการบริหารงาน
ประกอบด้วย 3 งานหลัก คือ งานบริหารและธุรการ งานบริการห้องสมุด และงานส่งเสริมและบริการ
การศึกษา การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรแบบมุ่งเน้นผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดาเนินที่แต่ละแห่ง
นาเสนอ และควรมีการประเมินผลงานด้วย 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านนวัตกรรมและ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านประสิทธิภาพบริหารจัดการ และด้านบริการลูกค้า
นิภาพร ภาคอุทัย (2550) ได้สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
โครงสร้างและอัตรากาลังของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ดังนี้
1) จัดทาประกาศยุบเลิกสานักวิทยพัฒนาและจัดตั้ง “งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา” ขึ้นเป็น
หน่วยงานภายใน สังกัดสานักงานอธิการบดี ขึ้นตรงกับอธิการบดี
2) จัดทาประกาศโครงสร้างการบริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ซึ่งมีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายใน
ออกเป็น 3 งาน
3) จัดทาข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการดาเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา พ.ศ. 2550
4) ปรับปรุงคาสั่งการมอบอานาจการบริหารให้ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น
เสน่ห์ จุ้ ยโตและคณะ (2552) ได้ศึกษาปรับปรุงโครงสร้างกรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
โดยก าหนดให้ มหาวิทยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิราชเป็ นที่ปรึ กษา ได้วิเ คราะห์ ความเป็น ไปได้ ของพั นธกิ จ
ที่นาเสนอตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งความเป็นไปได้ของพันธกิจตามโครงสร้างใหม่จะทาให้สามารถกาหนด
ตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างเที่ยงตรงในด้าน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ และจากการวิเคราะห์โครงสร้างเดิมยังไม่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
กรม ดังนั้นการปรับโครงสร้างใหม่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงมุ่งเน้นบทบาทพัน ธกิจด้านการ
สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผู้ให้คาปรึกษาเป็นสาคัญ
จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลการวิเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิเคราะห์
ได้นามาสังเคราะห์เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในและอัตรากาลังของสานักการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
1. สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ในการหารายได้แบบหน่วยธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU) ที่เน้นกลยุทธ์ด้านต้นทุน โดยกลยุทธ์
จะเน้นการบริหารการผลิตและการตลาด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีต้นทุนต่าแต่ยังคงคุณภาพของสินค้าได้ตามที่
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กาหนด ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์ระดับหน้าที่ในองค์กรจะต้องสอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับองค์กร
2. หลั กการปรั บ ปรุ ง โครงสร้างองค์กร การปรั บปรุง โครงสร้ างของส านัก การศึกษาต่อเนื่อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องเป็นโครงสร้างแบบแนวราบ (flat organization) ที่สามารถปรับ
เปลี่ยนวิธีการทางานตามกลยุทธ์และแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้งการให้บริการในลักษณะ One - stop
Service ของงานด้านฝึกอบรมที่เป็นการรวมกลุ่มงานมาปฏิบัติงาน ณ จุดเดียวกันทั้ง 3 ฝ่าย และ Office
Automation เพื่อประโยชน์ในการบริหาร การบริการ และการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่าง
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
3. หลักการปรับปรุงงาน การปรับปรุงงานใหม่โดยบูรณาการงานของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งใช้หลักการรวมงานประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน การสับเปลี่ยนคน
ปรับเปลี่ยนสถานที่ทางาน ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก คล่องตัว รวมทั้ง
การจั ด กลุ่ ม งานในลั ก ษณะการท างานเป็ น ที ม และเป็ น การปรั บ ปรุ ง งานให้ มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บุญรัตน์ อินต๊ะพิงค์ (2553) ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนและ
หลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และสรุปผลการศึกษาหลัก ๆ ไว้ ดังนี้
1. โครงสร้างองค์กรก่อนเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
1.1 ลั ก ษณะทางโครงสร้ า งองค์ ก รเป็ น ส่ ว นราชการ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบด้วย
- คณะ แบ่งส่วนราชการภายในเป็น สานักงานเลขานุการ ภาควิชา สายวิชา และศูนย์
- บัณฑิตวิทยาลัย แบ่งส่วนราชการภายในเป็น สานักงานเลขานุการ
- สถาบันวิจัย แบ่งส่วนราชการภายในเป็น สานักงานเลขานุการ
- สานัก แบ่งส่วนราชการภายในเป็น สานักงานเลขานุการ และฝ่าย
- สานักงานอธิการบดี แบ่งส่วนราชการภายในเป็น กอง
1.2 การจัดทาโครงสร้างองค์กร ดาเนินการตามกรอบและหลั กเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย
ซึ่งต่อมาได้โอนอานาจหน้าที่ไปเป็นสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับเมื่อประเทศประสบ
ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาระงับ
หรือชะลอการจัดตั้งส่วนราชการ โดยมีมาตรการต่าง ๆ
2. กระบวนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างองค์กรเดิมไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2.1 จัดตั้งคณะทางานด้านโครงสร้างองค์กร
2.2 นาเสนอโครงสร้างใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย
2.3 ลักษณะทางโครงสร้างใหม่ที่ใช้บริหารเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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2.4 นาเสนอโครงสร้างใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย
3. เปรียบเทียบโครงสร้างองค์กรก่อนและหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3.1 บริบททางโครงสร้างองค์กร
3.2 บริบทการบริหาร
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บทที่ 3
วิธกี ำรวิเครำะห์
เนื่องจากสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม ทานุบ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม และเป็ น หน่ ว ยงานเชิง ธุ รกิ จเช่น เดี ยวกั บ
สานักพิมพ์ และศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่จะต้องบรรลุเป้าหมายที่ท้า
ทายในรูปแบบของรายได้เป็นประจาในทุกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาปีของหน่วยงาน
วิธีการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) โดยวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างสภาพที่เป็ นจริงปัจจุบันของการจัดโครงสร้างส านักการศึกษาต่อเนื่องแบบหน้าที่ (Functional
Structure) กับสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดโครงสร้างสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช แบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (Strategic Business Unit)
1. กำรวิ เ ครำะห์ ส ภำพที่ เ ป็ น จริ ง ปั จ จุ บั น ของกำรจั ด โครงสร้ ำ งส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช แบบหน้ำที่ : ระบบเดิมที่มีโครงสร้ำงเดิม อัตรำกำลังเดิม
แผนภูมิที่ 3.1 โครงสร้ำงแบบหน้ำที่ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
สำนักงำนเลขำนุกำร
ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตร
กำรฝึกอบรม

ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล
ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ
ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี
กำรฝึกอบรม

การจัดแผนกงานแบบหน้าที่ หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์การ ซึ่งจัดกลุ่มกิจกรรมโดยใช้ทักษะ
ความชานาญ และใช้ทรัพยากรเหมือน ๆ กัน การจัดแผนกงานแบบหน้าที่จะพบเห็นโดยทั่วไปในองค์การ
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ซึ่งยึดแผนกงานตามหน้าที่ องค์การมีหน้าที่หรือภารกิจใดก็ให้
จัดโครงสร้างตามหน้าที่นั้น อาทิ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สอน วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุง
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2558 : 10 - 29 - 10 -30)
นำยทันดร
ธนะกูลบริภัณฑ์
นำยทันดร
ธนะกูลบริภัณฑ์
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การจัดแผนกงานแบบหน้าที่ มีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้
ข้อดี
1) มีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและประหยัดค่าใช้จ่าย
2) มุ่งเน้นความชานาญเฉพาะ
3) มีความก้าวหน้าในอาชีพ
4) ผู้บริหารระดับสูงกาหนดทิศทางและควบคุม
5) แก้ปัญหาทางเทคนิคอย่างมีคุณภาพ
ข้อเสีย
1) มีการสื่อสารระหว่างแผนกไม่ดีพอ
2) ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ช้า
3) ขาดนวัตกรรมใหม่
4) การตัดสินใจรวมอานาจ
5) ไม่ให้ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพราะเน้นแต่หน้าที่ของตน
2. กำรวิเครำะห์สภำพที่พึงประสงค์ของกำรจัดโครงสร้ำงแบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ในอนำคต :
ระบบใหม่โครงสร้ำงใหม่ อัตรำกำลังใหม่
2.1 ตัวแบบบูรณำกำรควำมเชื่อมโยงสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
สู่กำรเป็นหน่วยธุรกิจกลยุทธ์
แผนภูมิที่ 3.2 ตัวแบบบูรณำกำรควำมเชื่อมโยงสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช สู่กำรเป็นหน่วยธุรกิจกลยุทธ์

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
รองอธิกำรบดี

รองอธิกำรบดี

รองอธิกำรบดี

รองอธิกำรบดี

ฝ่ำยวิชำกำร

ฝ่ำยบริหำร

ฝ่ำยวำงแผนและวิจัย

รองอธิกำรบดี

รองอธิกำรบดี

รองอธิกำรบดี

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
รองอธิกำรบดีฝ่ำย
รองอธิกำรบดีฝ่ำย

ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ

ฝ่ำยกำรเงิน

ฝ่ำยทรัพย์สิน

สื่อสำรองค์กำรและ

กิจกำรสภำมหำวิทยำลัย

วิเทศสัมพันธ์

นำยทันดร

นำยทันดร

นำยทันดร

นำยทันดร
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แผนภูมิที่ 3.2 ตัวแบบบูรณำกำรควำมเชื่อมโยงสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชสู่กำรเป็นหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (ต่อ)
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
สำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ

ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม

ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี
กำรฝึกอบรม

ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตร
กำรฝึกอบรม

สู่กำรเป็นหน่วยธุรกิจกลยุทธ์

การจัดแผนกงานแบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ หมายถึง การจัดโครงสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายสาคัญ
ที่จะช่วยให้เหมาะสม สาหรับการวางแผนอนาคตขององค์การลักษณะของหน่วยธุรกิจกลยุทธ์จะเป็นหน่วย
ธุรกิจหนึ่ง ๆ หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ลักษณะที่สาคัญอีกประการหนึ่งของหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ก็คือ
จะต้องมีคู่แข่งที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงต้องสามารถวางแผนร่วมกันโดยเน้นสนใจที่ผลิตภัณฑ์ที่มี
นดร
คุณภาพ นำยทั
ตลาดที
่มุ่งหวัง สิ่งอานวยความสะดวก และองค์การเป็นเอกเทศ โดยแยกออกจากหน่วยธุรกิจ
กลยุทธ์ธนะกู
อื่น ๆลบริ
ได้ภผูัณ้บฑ์ริหารมีอานาจสั่งการในแผนที่ได้รับทั้งที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการผลิต การตลาด การเงิน
และบุคคล (เสน่หนำยทั
์ จุ้ยนโต,
ดร 2558 : 10 - 34)
2.2 ตั วแบบกำรจั ด โครงสร้ ำ งกำรบริ หำรงำนและอัตรำกำลังของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
ธนะกูลบริภัณฑ์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ที่เหมำะสม
แผนภูมิที่ 3.3 กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำกำลังของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ที่เหมำะสม
กลยุทธ์สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง

โครงสร้ำงของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง

อัตรำกำลังที่เหมำะสมของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
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ตั ว แบบการการจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารงานและอั ต ราก าลั ง ของส านั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิร าช ที่เหมาะสม อธิบายได้ถึงการบริห ารองค์การในอนาคตมุ่งสู่ เชิงกลยุทธ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมขององค์การ จึงมีการปรับ โครงสร้างการให้สอดคล้อง และที่สาคัญอย่างยิ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ ความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ และโครงสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2545 : 224)
2.3 ตัวแบบกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่มีผลโดยตรง
แผนภูมิที่ 3.4 ปัจจัยกดดัน 5 ประกำรที่มีผลต่อกลยุทธ์องค์กำร
คู่แข่งขันรำยใหม่ : สถำบันฝึกอบรมของมหำวิทยำลัยและเอกชน
และสถำบันฝึกอบรมของบริษัทธุรกิจเอกชน
อำนำจต่อรองของเครือข่ำย :
สมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำช
ชมนักศึกษำ มสธ. องค์กร
ภำคส่วนท้องถิ่น องค์กำรอื่น ๆ

ควำมรุนแรงในกำรแข่งขัน :
อบรมที่ดีกว่ำและถูกกว่ำ

อำนำจต่อรองของผู้ซื้อ :
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีทำงเลือก
ในกำรฝึกอบรมที่ มสธ. หรือ
สถำบันกำรฝึกอบรมอื่น ๆ

สินค้ำทดแทน : มีกำรฝึกอบรมแบบใหม่ e-Training
e-Learning ลดเวลำ กำรอบรมในชั้นเรียน

ที่มา : ดัดแปลงจาก Five Force Model https://inc.karmins.com
ปัจจัยกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) คือเครื่องมือสาหรับวิเคราะห์คู่แข่ง สภาพแวดล้อม
การแข่งขัน เพื่อวางแผนกลยุทธ์ของกิจการและปัจจัยที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ โดยมี Michael E. Porter
เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้ โดยแรงกดดันทั้ง 5 ประการ (Five Force Model https://inc.karmins.com) ดังนี้
1) การเข้ามาใหม่ของคู่แข่งรายใหม่ เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง เพราะจะทาให้ส่วนแบ่งทางการ
ตลาดของธุรกิจลดลง
2) การต่อรองของลูกค้า ผู้ประกอบการต้องสร้างคุณค่าในตัวสินค้า (คุณค่าของสินค้า คือประโยชน์
ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้งานผลิตภัณฑ์) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3) สินค้าทดแทน ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาว่า ลูกค้าสามารถหาสินค้าทดแทนได้ยากง่าย
เพียงใด การเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนมีความยากง่ายเพียงใด ระดับราคาและคุณภาพของสินค้าทดแทน
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4) ช่องทางผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาในสภาพแวดล้อมของธุรกิจว่า มีผู้จัด
จาหน่ายรายใดมีอานาจต่อรองได้สูง การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการจะทาให้มีอานาจต่อรองกับผู้จัดหาปัจจัย
การผลิต
5) การแข่งขัน ภายในอุตสาหกรรม ผู้ ประกอบการจะต้องพิจารณาถึงจานวนคู่แข่งภายใน
อุตสาหกรรม สัดส่วนตลาดของคู่แข่งแต่ละราย เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการเข้าทาตลาดในผลิตภัณฑ์นั้น
2.4 ตัวแบบที่ใช้ในกำรวิเครำะห์กำรกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
องค์กำร
แผนภูมิที่ 3.5 กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กำร
กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กำร
กลยุทธ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า : ใครคือลูกค้าที่เป็นผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม และพัฒนามาจากองค์การใด พื้นที่ใด
กลยุทธ์ผู้นาต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมถูกกว่าคู่แข่งขัน
กลยุทธ์ความแตกต่างและนวัตกรรม : มีเทคนิค วิธีการฝึกอบรมแบบใหม่

ตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในด้านกลยุทธ์การแข่งขัน นั่นหมายความว่า
แผนงานส าคัญที่องค์การจะใช้เป็ นแนวทางในการบรรลุ สู่ เป้าหมายหลั กขององค์การ การจัดทากลยุทธ์
ในเชิงรุกให้ประสบความสาเร็จมุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้า การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศบุคคล และหน่วยงานจะต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม เพื่อการบริการลูกค้า ที่มีมาตรฐาน
มากขึ้น การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทางานให้มากขึ้น
กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็น หลักการที่นามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับหน่วยงาน สิ่งสาคัญอยู่ที่การจัดการวางแผนเรื่องเวลา ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ตามมาอย่างมากมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง เครื่องมือที่จะนามาใช้เป็นกลยุทธ์
ในการดาเนิ น งานและการให้ บ ริ การ ที่ จ ะทาให้ เกิ ด ผลผลิ ต มาแข่ งขั นกั บคู่ แข่ งอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
กระบวนการตามหลักกลยุทธ์ เป็นการลดระยะเวลาการการดาเนินงานในแต่ละช่วง และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบตามหลักกลยุทธ์
คือ พยายามพัฒ นาเทคโนโลยี ให้ เกิดความรวดเร็ว ในการส่ ง/รับข้อมูล ข่าวสารในการฝึ กอบรม เน้น การ
ฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนากลับไปพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ที่ดี รอบคอบ ตัดสินใจเร็วและถูกต้อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
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การทางานในกระบวนงานการจัดฝึกอบรมอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา ไม่ข้ามขั้นตอนจะช่วยลดความล่าช้าและ
ผลกระทบที่จะตามมา
กลยุทธ์ผู้นาต้นทุน เป็นกลยุทธ์ซึ่งมุ่งที่การผลิตที่มีมาตรฐานเน้นที่การสร้างความได้เปรียบทางด้าน
ต้น ทุน การผลิ ตและดาเนิ น งานต่อหน่ว ยที่ต่า การพิ จารณาสภาพแวดล้ อมภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
คู่แข่งขันมาเป็นแนวทางในการลดต้นทุนทางการจัดการขององค์ กร เช่น ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และมี
คุณภาพขณะที่ต้นทุนถูกกว่าคู่แข่งขัน การลดเวลาของกระบวนการทางานให้สั้นลง แต่ค่าใช้จ่ายในการตอบ
แทนพนักงานเท่าเดิม เป็นต้น
กลยุทธ์ความแตกต่างและนวัตกรรมมุ่งเน้นการสร้างสินค้าใหม่ โดยองค์การจะต้องสร้างสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่ง จะประสบความสาเร็จเหนือคู่แข่งได้นั้นจะต้องเกิดขึ้นจากความแตกต่าง
เหนือกว่าองค์การอื่นในธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยที่จะทาให้องค์การเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างต่อเนื่อง
ย่อมเป็ น ความสามารถในด้านนวัตกรรมขององค์ก ารซึ่งนวัตกรรมในที่นี้ไม่ได้ห มายถึงเฉพาะการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการชนิดใหม่เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงคุณค่าที่นาเสนอให้กับลูกค้าในลักษณะที่แตกต่างกัน
สรุ ป ระบบและขั้ น ตอนกำรวิ เ ครำะห์ ก ำรพั ฒ นำตั ว แบบกำรจั ด โครงสร้ ำ งส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช : ตัวแบบใหม่
1. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ระบบการบริการวิชาการแก่สังคม : การบริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
การบริการวิชาการแก่สังคมโดยแสวงหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย
3. ระบบการจัดโครงสร้างและอัตรากาลังที่สอดคล้อง
4. โครงสร้างเป็นหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ อัตรากาลังทีมีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำวิเครำะห์
จากการศึกษาวิเคราะห์โ ครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังของสานักการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังของสานัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังไม่เหมาะสม จึงเห็นควรต้องมีการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
1. ผลกำรวิ เ ครำะห์ โ ครงสร้ ำ งกำรบริ ห ำรงำนและอั ต รำก ำลั ง ของส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ในปัจจุบัน
1.1 ผลกำรวิเครำะห์กำรจัดโครงสร้ำงแบบหน้ำที่
1.1.1 สภาพการณ์ในปัจจุบัน
สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิราช มีภ ารกิจ ให้ บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวั ฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการ
สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดอภิปรายทางวิชาการ
การจัดสัมมนา การจั ดนิทรรศการ การสาธิต /การแสดง การจัดกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น การจัด
ฝึกอบรมหลั กสู ตรต่าง ๆ ทั้งวิช าการและวิชาชีพให้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
การให้คาปรึกษาในการจัดฝึกอบรมแก่หน่ว ยงานต่าง ๆ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นสห
วิทยาการในอุทยานการศึกษาให้ผู้ สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและการงาน รวมถึงการจัดกิจกรรม นันทนาการ ศิลปวัฒ นธรรม งานประเพณีใน
เทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการจัดตั้งสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขึ้ น อย่ า งเป็ น ทางการตาม ประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ งการแบ่ ง ส่ ว นราชการใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532) ประกอบด้วย
1) สานักงานเลขานุการ
2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
5) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา
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ลั กษณะโครงสร้ า งของส านักการศึกษาต่ อเนื่อง มหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราช
เป็ น ไปตามกรอบการแบ่ ง ส่ ว นราชการจัด ตั้ง ส านั กการศึกษาต่อเนื่อ งขึ้ นอย่า งเป็น ทางการตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่ งส่วนราชการในมหาวิทยาลั ยสุโขทัย ธรรมาธิราช พ.ศ.
2532 ดังกล่าว กระบวน การจัดทาและโครงสร้างเป็นไปตามรูปแบบราชการและตัวบทกฎหมายที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
หากเมื่อย้อนไปตั้งแต่สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ถูก
จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา การบริหารงาน
ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในช่วงแรกนั้น เป็นการบริหารงานที่
ก่อร่างสร้างสานักให้มีความก้าวหน้ า การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช และบุคลากรในช่วงแรกที่มาปฏิบัติงานจะเป็นการยื มตัวมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในขณะนั้นดารงตาแหน่งรักษาการ
ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายทั้งสิ้น แต่ในปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการแต่งตั้ง
หัวหน้างานแผนงานการเงิน สังกัด สานักงานเลขานุการ ให้รับผิดชอบดูแลปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
การเงิน และงานเชิงนโยบายของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเป็น
ตาแหน่งหัวหน้างานตาแหน่งเดียวในสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.1.2 วิเคราะห์โครงสร้างปัจจุบัน
จากระบบการบริ ห ารงานของส านั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิราช การดาเนินงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม มีลักษณะของการทางานที่แบ่งหน้าที่ความ
รับผิ ดชอบแยกจากกัน โดยฝ่ายวิเคราะห์ โ ครงการและหลักสู ตรการฝึกอบรม รับผิดชอบในการ
วิ เ คราะห์ โ ครงการ จั ด ท าหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม ฝ่ า ยพั ฒ นาสื่ อ และเทคโนโลยี ก ารฝึ ก อบรม
รับผิดชอบในการจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดทาสื่อต่าง ๆ และฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
รับผิดชอบการจั ดฝึกอบรม ซึ่งในบางช่ว งที่มีการจัดฝึกอบรมพร้อมกันหลายหลักสูตร ทาให้การ
ปฏิบัติงานบางส่วนเกิดความสะดุด ล่าช้า ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน หรือบริหารงานใน
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม เนื่องจากโครงสร้างในการบริหารงานเป็น ลักษณะการแบ่งภาระงานความ
รับผิดชอบแยกจากกันของกลุ่มงานฝึกอบรม 3 ฝ่าย ดังกล่าว ดังแผนภูมิที่ 4.1
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แผนภูมิที่ 4.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ปัจจุบัน

ผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
รองผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง

สำนักงำนเลขำนุกำร
งำนอำนวยกำร

ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ

งำนธุรกำร

งำนธุรกำร

งำนสัมฤทธิบัตร

งำนนวัตกรรมกำรศึกษำ

งำนบริหำรทั่วไป

งำนเผยแพร่ทำงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

งำนจัดกำรอุทยำนกำรศึกษำ
งำนจัดนิทรรศกำรและกำรแสดง

งำนเผยแพร่ทำงสื่อสิ่งพิมพ์

ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตร
นำยทั
ดร
กำรฝึนกอบรม

นำยทันธนะกู
ดร ลบริภัณฑ์

งำนธุรกำร

ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม

ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี
กำรฝึกอบรม

งำนธุรกำร

งำนธุรกำร

ธนะกูลบริ

งำนวิเครำะห์โครงกำร

งำนประชำสัมพันธ์

งำนพัฒนำสื่อสิ่งพิมพ์

ภัณฑ์

งำนจัดทำโครงกำรและ

งำนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย
และรับสมัคร

งำนพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พัฒนำหลักสูตร
งำนประเมินผล
งำนตลำดและฝึกอบรม
ทำงไกล

นำยทันดร
ธนะกูลบริ

งำนจัดฝึกอบรม
หลักสูตรทั่วไป
งำนจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก

ที่มา : สานักการศึกษาต่ภัอณเนืฑ์่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557

และเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม
งำนศิลปกรรมสื่อ
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1.2 อัตรำกำลังปัจจุบัน
อัตรากาลั งปัจ จุบัน ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ประกอบ ด้วยข้าราชการ จานวน 31 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 5 คน ลูกจ้างประจาเงิน
รายได้จานวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 46 คน (ตำรำงที่ 2.1 หน้ำ
12 - 13)
1.3 กำรจัดโครงสร้ำงแบบหน้ำที่
การจัดโครงสร้างองค์การเป็นการสร้างแบบของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ
ขององค์การ ซึ่งแต่ละส่วนประกอบจะต้องประสานสัมพันธ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การจึงแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกงาน
ออกเป็นส่วน ๆ การมอบอานาจหน้าที่ในแต่ละส่วนงาน การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
จึงสรุปได้ดังนี้
1. สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลั ย สุโ ขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษในการหารายได้แบบหน่วยธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU) ที่เน้นกลยุทธ์ด้านต้นทุน
โดยกลยุทธ์จะเน้นการบริหารการผลิตและการตลาด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีต้นทุนต่าแต่ยังคงคุณภาพของ
สินค้าได้ตามที่กาหนด ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์ระดับหน้าที่ในองค์กร
จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับองค์กร
2. หลักการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงโครงสร้างของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องเป็นโครงสร้างแบบแนวราบ (flat organization) ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานตามกลยุทธ์และแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้งการให้บริการในลักษณะ One stop Service ของงานด้านฝึกอบรมที่เป็นการรวมกลุ่มงานมาปฏิบัติงาน ณ จุดเดียวกันทั้ง 3 ฝ่าย
และ Office Automation เพื่อประโยชน์ในการบริหาร การบริการ และการประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
3. หลั กการปรั บ ปรุ งงาน การปรับปรุ ง งานใหม่โ ดยบูรณาการงานของส านัก การศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งใช้หลักการรวมงานประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน การ
สับ เปลี่ ย นคนปรั บเปลี่ ยนสถานที่ทางาน ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
สะดวก คล่องตัว รวมทั้งการจัดกลุ่มงานในลักษณะการทางานเป็นทีม และเป็นการปรับปรุง งานให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดั ง นั้ น การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ารตามแบบ หน้ า ที่ ข องส านั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงไม่เหมาะสมกับการดาเนินงานในรูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์
การจัดโครงสร้างแบบหน้าที่จึงไม่สามารถบรรลุกลยุทธ์ทางการแข่งขัน และไม่สามารถตอบสนองต่อ
ลูกค้าและการแข่งขันได้ การจัดโครงสร้างองค์การต้องแปรเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมทาง
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การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และเทคโนโลยี รวมทั้ ง ปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งต่ อ
สภาพแวดล้อมของงาน ซึ่งได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง ผู้สนับสนุน และผู้ควบคุม องค์การแบบกลยุทธ์ที่มีความ
คล่องตัวบริการลูกค้า และผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุด ระบบราชการแบบ
หน่วยธุรกิจมีการจัดแผนกงานที่ยืดหยุ่น มีอานาจการตัดสินใจได้คล่องตัว รวดเร็ว มีการจัดแผนกงาน
ตามแบบผลิตภัณฑ์ ลูกค้า พื้นที่ และโครงการ เป็นการรวมกลุ่มทางธุรกิจที่เอาไว้หมวดหมู่เดียวกัน
แล้วมีการบริหารจัดการแบบอิสระ การทางานจะมุ่งไปสู่ความหลากหลายของตลาดกลุ่มเป้าหมาย
กรณีที่มีระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยทาให้ลดขั้นตอนและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 อัตรำกำลังของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
การศึกษาวิเคราะห์สภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
รวมทั้งการศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอก สถานการณ์ภายในองค์การอาจจาแนกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่ วนที่เป็น สภาพปัจ จุบัน และส่ว นที่เป็นปัญหาสภาพปัจจุบัน จะศึกษาวิเคราะห์ ประเมินในสิ่ ง
ต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ
2) จานวนและคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์
3) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่กาหนดว่า จะดาเนินการแยกตามหน่วยงาน
4) ศึกษาและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า มีจานวนมากน้อยเพียงใด
นอกจากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น ของสถานการณ์ ภ ายในแล้ ว ยั ง ต้ อ งศึ ก ษา
วิเคราะห์ในส่วนที่เป็นปัญหา ดังนี้
1) ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร จะต้องศึกษาวิเคราะห์ว่า การปฏิบัติงานของบุคลากร
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพราะเหตุใด ซึ่งอาจเป็นปัญหาทั้งในส่วนของปริมาณทรัพยากรมนุษย์
ไม่เพียงพอ และคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์ไม่เหมาะสม
2) ปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต้องศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในขั้นตอนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุม
3) ปัญหาด้านงบประมาณเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในส่วนที่เป็นค่าจ้างเงินเดือน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาทรัพยากร รวมทั้งความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
สภาพโครงสร้างของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปัจจุบันยัง
มีอัตรากาลังไม่สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมที่มีการแปรเปลี่ยน การบริหารงานฝึกอบรมซึ่งเป็นภารกิจ
หลั ก ของส านั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ยั ง ขาดความคล่ อ งตั ว ด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลที่จะดาเนินงานเชิงรุกในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เช่น การดาเนินงาน
ด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ที่เป็นส่วนสาคัญในการหากลุ่มเป้าหมายและหารายได้ ในการเพิ่ม
ลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า เป็นต้น ซึ่งงานฝึกอบรมทั้ง 3 ฝ่าย ได้ถูกกาหนดให้มีการแบ่งงานของ
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แต่ละฝ่ายแยกจากกัน การดาเนินงานของฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบ
การหาความจาเป็นในการฝึกอบรม การวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรม การปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรม การประเมินผลโครงการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม รับผิดชอบใน
การดาเนินงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตสื่อโสตทัศน์ ซึ่งในอดีตจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการผลิต
ชุด ฝึ ก อบรม และผลิ ต สื่ อต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การบรรยายให้ กั บ วิ ท ยากร ประกอบกับ ปั จ จุ บั น
สภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลง การผลิตสื่อต่าง ๆ จึงได้ลดความจาเป็นในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
โสตทัศน์ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทดแทน ขณะเดียวกันการดาเนินงานของฝ่ายบริหารการ
ฝึ กอบรมจะรั บ ผิ ดชอบดาเนิ น งานในการจั ดฝึ กอบรมอย่างต่ อเนื่อ ง ทั้ง หลั กสู ตรผู้ ส นใจภายนอก
หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ดังนั้น การเกลี่ยอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่ อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงมีความจาเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรที่ถูกลดภาระงาน
ลงอันเป็นผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกนั้น รับผิดชอบงานอื่นซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพ
ขีดความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหลักของสานัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในอนาคต
2. ผลกำรพัฒนำตั วแบบกำรจั ด โครงสร้ ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำกำลัง ของสำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช สู่หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์
2.1 ผลกำรพัฒนำตัวแบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสู่หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในอนำคต
ตำรำงที่ 4.2 กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
เปรียบเทียบ
ปัจจุบัน
1. จำนวนฝ่ำย ชื่อฝ่ำย 1) สานักงานเลขานุการ
2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
การฝึกอบรม
5) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม
6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา

ปรับใหม่
1) สานักงานเลขานุการ
2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
3) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาคธุรกิจ
4) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาครัฐ
5) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การลักษณะ
พิเศษ
6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา
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ตำรำงที่ 4.2 กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (ต่อ)
เปรียบเทียบ
ปัจจุบัน
ปรับใหม่
2. จำนวนงำน ชื่องำน 1) สานักงานเลขานุการ
1) สานักงานเลขานุการ
1.1 งานอานวยการ
1.1 งานบุคคลและระบบงาน
1.2 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานอานวยการ
1.3 งานแผนงาน
1.4 งานการเงิน บัญชีและ
งบประมาณ
2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
2.1 งานธุรการ
2.1 งานธุรการ
2.2 งานสัมฤทธิบัตร
2.2 งานโครงการสัมฤทธิบัตร
2.3 งานเผยแพร่ทางสื่อ
2.3 งานกิจกรรมวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสังคม
2.4 งานเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์
2.4 งานสื่อและนวัตกรรม
วิชาการเพื่อสังคม
3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
3) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาคธุรกิจ*
3.1 งานธุรการ
3.1 งานธุรการ
3.2 งานประชาสัมพันธ์
3.2 งานการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์
3.3 งานจัดทาข้อมูล
3.3 งานบริหารโครงการ
กลุ่มเป้าหมายและรับสมัคร
ฝึกอบรม
3.4 งานจัดฝึกอบรมหลักสูตร
3.4 งานสื่อและนวัตกรรม
ทั่วไป
การฝึกอบรม
3.5 งานจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
4) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาครัฐ**
การฝึกอบรม
4.1 งานธุรการ
4.1 งานธุรการ
4.2 งานพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์
4.2 งานการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์
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ตำรำงที่ 4.2 กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (ต่อ)
เปรียบเทียบ
ปัจจุบัน
4.3 งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
4.4 งานศิลปกรรมสื่อ
5) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม
5.1 งานธุรการ
5.2 งานวิเคราะห์โครงการ
5.3 งานจัดทาโครงการและ
พัฒนาหลักสูตร
5.4 งานประเมินผล
6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา
6.1 งานธุรการ
6.2 งานนวัตกรรมการศึกษา
6.3 งานจัดการอุทยาน
การศึกษา
6.4 งานจัดนิทรรศการและ
การแสดง

ปรับใหม่
4.3 งานบริหารโครงการ
ฝึกอบรม
4.4 งานสื่อและนวัตกรรม
การฝึกอบรม
5) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การลักษณะ
พิเศษ***
5.1 งานธุรการ
5.2 งานการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์
5.3 งานบริหารโครงการ
ฝึกอบรม
5.4 งานสื่อและนวัตกรรมการ
ฝึกอบรม
6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา
6.1 งานธุรการ
6.2 งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.3 งานอุทยานการศึกษา

* ได้แก่ ธุรกิจเจ้ำของคนเดียว ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหำชนจำกัด
** ได้แก่ องค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง (สำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอื่น
ที่มีชื่อเรียกอย่ำงอื่นและฐำนะเทียบเท่ำกรม) องค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค (จังหวัด อำเภอ
ตำบล หมู่บ้ำน) และองค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล เทศบำล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ)
*** ได้แก่ องค์กำรรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กำรในกำกับของรัฐ องค์กำรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ
องค์กำรภำคประชำสังคม เช่น สมำคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่มอำชีพ เป็นต้น องค์กำรภำคประชำชน
เช่น สภำองค์กรชุมชน สภำเกษตรกรแห่งชำติ สภำพัฒนำกำรเมือง วิสำหกิจชุมชน

31
ตำรำงที่ 4.2 กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (ต่อ)
เปรียบเทียบ
ปัจจุบัน
ปรับใหม่
3. อัตรำกำลัง
1) สานักงานเลขานุการ 12 อัตรา
1) สานักงานเลขานุการ 12 อัตรา
ในแต่ละฝ่ำย
1.1 งานอานวยการ
1.1 งานบุคคลและระบบงาน
1.2 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานอานวยการ
1.3 งานแผนงาน
1.4 งานการเงิน บัญชีและ
งบประมาณ
2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 7 อัตรา 2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 7 อัตรา
2.1 งานธุรการ
2.1 งานธุรการ
2.2 งานสัมฤทธิบัตร
2.2 งานโครงการสัมฤทธิบัตร
2.3 งานเผยแพร่ทางสื่อ
2.3 งานกิจกรรมวิชาการเพือ่ สังคม
อิเล็กทรอนิกส์
2.4 งานเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์
2.4 งานสื่อและนวัตกรรมวิชาการ
เพื่อสังคม
3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 10 อัตรา 3) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาคธุรกิจ
8 อัตรา
3.1 งานธุรการ
3.1 งานธุรการ
3.2 งานประชาสัมพันธ์
3.2 งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
3.3 งานจัดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3.3 งานบริหารโครงการฝึกอบรม
และรับสมัคร
3.4 งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป
3.4 งานสื่อและนวัตกรรม
3.5 งานจัดฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรม
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
4) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาครัฐ
การฝึกอบรม 6 อัตรา
6 อัตรา
4.1 งานธุรการ
4.1 งานธุรการ
4.2 งานพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์
4.2 งานการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์
4.3 งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.3 งานบริหารโครงการฝึกอบรม
และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
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ตำรำงที่ 4.2 กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (ต่อ)
เปรียบเทียบ
ปัจจุบัน
4.4 งานศิลปกรรมสื่อ

ปรับใหม่
4.4 งานสื่อและนวัตกรรมการ
การฝึกอบรม
5) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ
5) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การลักษณะ
หลักสูตรการฝึกอบรม 5 อัตรา
พิเศษ 6 อัตรา
5.1 งานธุรการ
5.1 งานธุรการ
5.2 งานวิเคราะห์โครงการ
5.2 งานการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์
5.3 งานจัดทาโครงการและ
5.3 งานบริหารโครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม
5.4 งานประเมินผล
5.4 งานสื่อและนวัตกรรม
การฝึกอบรม
6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา 6 อัตรา 6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา 6 อัตรา
6.1 งานธุรการ
6.1 งานธุรการ
6.2 งานนวัตกรรมการศึกษา
6.2 งานทานุบารุง
6.3 งานจัดการอุทยาน
ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษา
6.3 งานอุทยานการศึกษา
6.4 งานจัดนิทรรศการและ
การแสดง
รวม 46 อัตรา
รวม 45 อัตรา

การพัฒนาตัวแบบโครงสร้างการบริหารงานสู่หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ได้กาหนดให้มีการ
แต่งตั้งหั วหน้ างานแต่ละงานที่ป รับ ใหม่ในแต่ละฝ่ าย ให้มีลักษณะงานและการใช้ศักยภาพในการ
ทางานของบุคลากรที่โดดเด่นชัดเจนกว่า โครงสร้างการบริหารงานแบบเดิม ประกอบกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานในอนาคตจะต้องสอดรับกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
ในการพัฒนาองค์กร โดยใช้กลไกทางโครงสร้างการบริหารงานขององค์การในการขับเคลื่อนพันธกิจ
ไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ โครงสร้าง
ใหม่ใช้จานวนอัตรากาลังเท่าเดิม ไม่มีส่วนกระทบในการขออัตรากาลังเพิ่มหรือใช้งบประมาณเพิ่มแต่
อย่างใด
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2.2 กำรจัดโครงสร้ำงและอัตรำกำลังของ 6 ส่วนงำน
2.2.1 สานักงานเลขานุการ มี 12 อัตรา ประกอบด้วย เลขานุการสานัก และแบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้
1) งานอานวยการ 4 อัตรา
2) งานบุคคลและระบบงาน 1 อัตรา
3) งานแผนงาน 3 อัตรา
4) งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ 3 อัตรา
2.2.2 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล มี 7 อัตรา ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย และแบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้
1) งานธุรการ 1 อัตรา
2) งานโครงการสัมฤทธิบัตร 2 อัตรา
3) งานกิจกรรมวิชาการเพื่อสังคม 1 อัตรา
4) งานสื่อและนวัตกรรมวิชาการเพื่อสังคม 2 อัตรา
2.2.3 ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาคธุรกิจ มี 8 อัตรา ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย และแบ่งเป็น 4 งาน
ดังนี้
1) งานธุรการ 1 อัตรา
2) งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 3 อัตรา
3) งานบริหารโครงการฝึกอบรม 2 อัตรา
4) งานสื่อและนวัตกรรมการฝึกอบรม 1 อัตรา
2.2.4 ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาครัฐ มี 6 อัตรา ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย และแบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้
1) งานธุรการ 1 อัตรา
2) งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 2 อัตรา
3) งานบริหารโครงการฝึกอบรม 2 อัตรา
4) งานสื่อและนวัตกรรมการฝึกอบรม 1 อัตรา
2.2.5 ฝ่ายฝึกอบรมองค์การลักษณะพิเศษ มี 6 อัตรา ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย และแบ่งเป็น 4 งาน
ดังนี้
1) งานธุรการ 1 อัตรา
2) งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 2 อัตรา
3) งานบริหารโครงการฝึกอบรม 2 อัตรา
4) งานสื่อและนวัตกรรมการฝึกอบรม 1 อัตรา
2.2.6 ฝ่ายอุทยานการศึกษา มี 6 อัตรา ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย และแบ่งเป็น 3 งาน ดังนี้
1) งานธุรการ 1 อัตรา
2) งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 2 อัตรา
3) งานอุทยานการศึกษา 2 อัตรา
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จากบริบทโครงสร้างที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นถึงการพัฒนาตัวแบบการจัด โครงสร้างการ
บริหารงานและอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความ
แตกต่างกันในกระบวนการในการบริหารงาน แนวทางการพัฒนาโครงสร้างองค์การ เพื่อผลักดัน
ศักยภาพการบริหารงานขององค์ก าร การปรับโครงสร้างการบริหารงานจึงอยู่ภายใต้กรอบที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีตัวแบบการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์และอัตรากาลัง ที่เน้นการหารายได้รูปแบบหน่วยธุรกิจเชิง
กลยุทธ์
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิเ คราะห์ โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานและอั ต ราก าลั ง ของส านัก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาระสาคัญคือ ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลัง
ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปัจจุบัน และต้นแบบการพัฒนาโครงสร้าง
สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิเคราะห์ 2 แนวทาง คือ 1) โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังของ
สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปัจจุบัน 2) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน
และอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์
สรุปผลกำรศึกษำวิเครำะห์
1) ผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำกำลังของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ปัจจุบัน สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ดาเนินงานในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และการดาเนินงานของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช เป็น การดาเนินงานที่เน้นการหารายได้รูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์
(Strategic Business Unit : SBU) โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ทั้งวิชาการและวิชาชีพให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การลักษณะพิเศษ โดยให้
คาปรึ ก ษาในการจั ด ฝึ ก อบรมแก่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ด้ วยระบบการบริ หารงานและโครงสร้ างของส านั ก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจการหารายได้รูปแบบหน่วย
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU) อย่างชัดเจน ทาให้การดาเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เท่าที่ควร สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างจาก
หน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งในด้านกายภาพและการบริหารงาน รวมทั้งอัตรากาลังที่
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ต้องดาเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างประหยัด
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากที่สุด
2) ผลกำรวิเครำะห์ต้นแบบกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำกำลัง ของสำนัก
กำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช แบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การบริหารงานจะมี
การวางแผนผลิตภัณฑ์ หรือการให้ บริการแต่ละประเภทขององค์การ เพื่อให้การดาเนินงานสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้เมื่อเทียบการแข่งขันของคู่แข่งขัน โดยทั่วไปการพิจารณาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ
หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์เป็นการกาหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ
องค์ การกั บ คู่ แข่ ง และระบุ ถึ งวิ ธี ก ารที่ องค์ การจะใช้ ในการแข่ง ขั น มุ่ ง ปรั บ ปรุ ง ฐานะการแข่ ง ขัน ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ สู ง ขึ้ น โดยอาจรวมกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค ล้ า ยกั น ไว้ ด้ ว ยกั น ภายในหน่ ว ยธุ ร กิ จ เชิ ง กลยุ ท ธ์
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(Strategic Business Unit : SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจ นี้จะมุ่งการเพิ่มกาไร และขยายการเติบโต
ให้มากขึ้นมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้นาด้านต้นทุนต่า (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง
(Differentiation) และการจากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)
อภิปรำยผล
กรณีโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช จะเห็นได้ว่า จานวนการจัดตั้งฝ่ายทั้งหมดของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช มีการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากถูกกาหนดด้วยภารกิจหลัก
ในการบริการวิช าการแก่สังคม และทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นหน่วยงานที่หารายได้ จึงอยู่บน
พื้นฐานของการให้บริการในการสร้า งความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้ง
ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงต้องมีความพร้อมใน
การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพไปสู่การพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังของ
สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สู่หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ในอนาคตอย่างเต็ม
ศักยภาพ
กรณีกระบวนการจัดทาโครงสร้างองค์การของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช ซึ่งเป็นหน่วยงานที่หารายได้รูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU)
จึงควรกาหนดแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างองค์การก่อนดาเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมด
ผ่านแนวทางการบริหารงานด้านโครงสร้างองค์การ และออกแบบโครงสร้างหน่วยงานตามรูปแบบหน่วย
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีแนวคิดในการ
พัฒนาหน่วยงานที่ต้องดาเนินงานในการหารายได้รูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ทาให้การจัดทาโครงสร้าง
การบริหารงานและอัตรากาลัง ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปแบบ
ดังกล่ า ว เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อยและมี ประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ) ในการปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างการ
บริหารงานและอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความชัดเจนบน
พื้นฐานที่สาคัญประกอบด้วย 1) ความสอดคล้องกับสภาพความแตกต่างของศาสตร์ วิชา 2) อาศัยการมี
ส่วนร่วมเป็นกลไกในการออกแบบโครงสร้างองค์การ 3) ใช้กลไกในการบริหารจัดการมาเป็นแนวทางใน
การปรับโครงสร้างมากกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมโดยสิ้นเชิง จึงทาให้การจัดทาโครงสร้างการ
บริหารงานและอัตรากาลัง ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลัง ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้ความสาคัญในการ
บริหารงาน จึงให้จัดทาเป็นคู่มือการบริหารงานและอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
สุโขทัย ธรรมาธิราช และน าเสนอต่ออธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลั ย สุ โขทัยธรรมาธิราช
(ตามหนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/2252 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เรื่องการปรับโครงสร้างและอัตรากาลัง
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ภายในสานักการศึกษาต่อเนื่อง โดยสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้นาเสนอ
อธิการบดีอย่างเป็นทางการ) รวมทั้งแจ้งบุคลากรสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้ถือปฏิบัติอย่างเป็นทางการ การดาเนินการจัดทาโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลัง ของสานัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ใช้ระยะเวลา
ดาเนินการกว่า 4 เดือน
ตามบริบทในการจัดทาโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลัง ของสานักการศึกษาต่อเนื่อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทาให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์ของเวลาที่เหมาะสม
กล่าวคือเมื่อได้ใช้ไประยะเวลาหนึ่งได้มีการพิจารณาผลการดาเนินงาน และปรับปรุง โครงสร้างในการแบ่ง
ภาระงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัว และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นตามเจตนารมณ์
การพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลัง ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
ปัญหำอุปสรรค
ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญประการหนึ่งคือ การประกาศที่เกี่ยวข้องกับตัว โครงสร้างการบริหารงาน
บุคคล ยังไม่สามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติได้ เนื่องจากจะต้องผ่าน
กระบวนการในการนาเสนอของกองแผนงาน ประกอบกับระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานในการพิจารณา
อนุมัติ แต่การจัดทาโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลัง ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการแบ่งส่วนราชการในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 มาตรา 23 ซึ่งเป็นอานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อานวยการสานัก ในฐานะ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในกิจการของสานัก การแบ่งส่วนราชการภายในของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 6 ฝ่าย ได้แก่ สานักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาคธุรกิจ ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาครัฐ ฝ่ายฝึกอบรมองค์การลักษณะ
พิเศษ และฝ่ายอุทยานการศึกษา (ตามหนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/2252 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เรื่อง
การปรั บ โครงสร้ า งและอั ตรากาลั งภายในส านัก การศึก ษาต่ อ เนื่ อง มหาวิท ยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิร าช
โดยสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้นาเสนออธิการบดีอย่างเป็นทางการ)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อ เสนอแนะกำรปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งและอั ต รำก ำลั ง ของส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
1.1 ควรน ำเสนอกำรปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งกำรบริ หำรงำนของส ำนักกำรศึก ษำต่อ เนื่อ ง
มหำวิ ท ยำลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมำธิ ร ำชไปยัง สภำมหำวิ ท ยำลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมำธิ ร ำช เพื่ อปรั บ ปรุง การจั ด
สานักงานใหม่ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน 6 ส่วนงาน จานวนฝ่าย
อัตรากาลัง และพันธกิจของแต่ละฝ่าย รวมทั้งจานวนงาน ชื่องาน ของแต่ละงาน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
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สุโ ขทัยธรรมาธิร าชเห็น ชอบในการปรับ โครงสร้างของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลั ยสุ โขทัย ธรรมาธิราช ให้มีพันธกิจในการแสวงหารายได้ด้านการฝึกอบรม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป
1.2 ควรจัดอัตรำกำลังให้เหมำะสมกับพันธกิจของแต่ละฝ่ำย โดยใช้อัตรากาลังที่มีอยู่ให้เกิด
ความคุ้มค่า
1.3 ควรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในแต่ละฝ่ำยให้มีควำมชัดเจน สาหรับการทางานมาตร ฐานสูงอย่างมืออาชีพ เมื่อมีการปรับโครงสร้างใหม่ คือ
- สมรรถนะหลักของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
- สมรรถนะกลุ่มงาน
- สมรรถนะเฉพาะตาแหน่ง
2. ข้อเสนอแนะกำรปรับโครงสร้ำงของสำนักในมหำวิทยำลัย
2.1 ควรจั ด ตั้ ง ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ สั ง คมขึ้ น ใหม่ โดยมุ่ ง เน้ น การแสวงหารายได้
ประกอบด้วย
- ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
- ฝ่ายฝึกอบรม 3 ฝ่าย
- ฝ่ายวิจัยลักษณะพิเศษ
2.2 ควรจัดตั้งสำนักอุทยำนกำรศึกษำรัชมังคลำภิเษก ประกอบด้วย
- งานอุทยานการศึกษา
- งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา
- งานธุรการ
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46
สำนักงำนเลขำนุกำร
พันธกิจสำนักงำนเลขำนุกำร
สานักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานกลางในการให้การสนับสนุนการดาเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ของ
สานักด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย งานอานวยการ งานบุคคลและ
ระบบงาน งานแผนงาน งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การดาเนินงาน ดังนี้
1. งำนอำนวยกำร
1) รับ ส่ง เวียนหนังสือ
2) เสนอแฟ้ม
3) ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ สาเนาเอกสาร
4) จัดทาสถิติวันลารายเดือน
5) จัดเก็บ ทาลายหนังสือ
6) งานประชุมบุคลากร/สานักงานเลขานุการ
7) งานเลขานุการผู้บริหาร
8) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบสามมิติ
9) งานคลังพัสดุย่อย
10) การเบิกจ่ายพัสดุจากกองพัสดุ และลงทะเบียน
11) จัดทาบัญชีครุภัณฑ์รายเดือนตามระบบพัสดุ และตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี
12) การให้บริการยานพาหนะทั้งส่วนกลางและประจาหน่วยงาน
13) การควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง
14) การจัดและอานวยบริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
15) การประสาน ดูแล ซ่อมบารุงอาคารสถานที่ ดูแลความสะอาด
16) งานจัดการสานักงานยุคใหม่ทันสมัย
17) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ และพนักงานขับรถ
18) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2. งำนบุคคลและระบบงำน
1) งานประชุมผู้บริหารสานัก
2) การสรรหา คัดเลือก จัดสอบ จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
3) การจัดทาแผนอัตรากาลัง ระยะ 5 - 15 ปี
4) การจัดโครงสร้างและวางแผนอัตรากาลัง
5) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
6) การพัฒนาบุคลากรโดยขอใช้ทุนกองทุน มสธ.12 ปี
7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
8) การจัดทาฐานข้อมูลบุคลากรในการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
9) การจัดทาสมรรถนะของบุคลากร (Competency) แต่ละตาแหน่ง
10) การจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งทุกตาแหน่ง
11) การสร้างความผูกพันกับองค์กรสนับสนุนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
12) ออกแบบการจัดทาแฟ้มสะสมงานที่เป็นแบบแผนเดียวกัน
13) การจัดทารายงานประจาปี
14) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนแผนงำน
1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
2) จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
3) จัดทาคารับรองปฏิบัติราชการประจาปี
4) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส
5) งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการของฝ่าย
6) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
7) ประสานรวบรวมการจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินแผ่นดิน
และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
8) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9) การจัดการความรู้ (KM)
10) การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
11) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ
1) ตรวจสอบการใช้งบประมาณต่าง ๆ ทุกประเภท
2) การจอง/ตัดโอน/เบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทในระบบสามมิติ
3) จัดทาใบเสร็จรับเงิน ใบนาส่งเงินและนาเงินส่งกองคลัง
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4) จัดทาสรุปรายละเอียดใบสาคัญเงินหมุนเวียน สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณต่าง ๆ ทุกประเภท
5) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6) ประสานติดตามการเบิกจ่ายตามแผน/โครงการกับทุกฝ่าย
7) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการคานวณจุดคุ้มทุนหลักสูตรฝึกอบรม
8) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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คู่มือโครงสร้างการบริหารงานภายใน
และอัตรากาลังสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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บทที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
สานักการศึกษาต่อเนื่อง มีภารกิจให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตร
และโครงการสั มฤทธิบั ตรบั ณฑิตศึกษา การเผยแพร่ความรู้สู่ ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดอภิปรายทาง
วิชาการ การจัดสั มมนา การจั ดนิทรรศการ การสาธิต /การแสดง การจัดกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น การจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การให้คาปรึกษา
ในการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นสหวิทยาการในอุทยานการศึกษาให้
ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการงาน รวมถึงการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภำรกิจสำนักกำรศึกษำต่อเนือ่ ง
1. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่
1.1 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สนใจทั่วไป
1.2 การให้บริการจัดฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.3 การจัดโครงการสัมฤทธิบัตร
1.4 การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ รวมทั้งกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ
1.5 การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
2. การส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
2.1 การจัดงานประเพณีสาคัญต่าง ๆ ของไทย
2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ รวมทั้งกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ
2.3 การจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม
2.4 การจัดกิจกรรมทานุบารุงศาสนา
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมหลัก ประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
สานักการศึกษาต่อเนื่องมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
วิสัยทัศน์

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยระบบ

(Vision)

และกลไกที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ของสานักไว้ว่า
“องค์กรนวัตกรรมการฝึกอบรมพัฒนาทุนมนุษย์ศิลปวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ”
ฝึกอบรมบุคลากร พัฒนาทุนมนุษย์ ให้คาปรึกษาปรับปรุงองค์กร
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ

M1 ฝึกอบรมบุคลากร

(Mission)

M2 พัฒนาทุนมนุษย์
M3 ให้คาปรึกษาปรับปรุงองค์กร
M4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม
CV1 คุณภาพ

ค่ำนิยมหลัก

CV2 ประทับใจ

(Core Value)

CV3 นวัตกรรมใหม่
CV4 มืออาชีพ
SI 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์

SI 2 คุณภาพการให้บริการ

(Strategic Issues)

SI 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
SI 4 พัฒนาองค์การ
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ข้อมูลอัตรำกำลังสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
สานักการศึกษาต่อเนื่องมีบุคลากรที่ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้
จำนวนบุคลำกร จำแนกตำมประเภท
อัตราของสานักการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งหมด 46 อัตรา
แบ่งออกเป็น - ข้าราชการ
จานวน 31 คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย
จานวน 5 คน
- ลูกจ้างประจาเงินรายได้
จานวน 1 คน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จานวน 9 คน
จำนวนบุคลำกร จำแนกตำมสังกัด
แบ่งออกเป็น

- สานักงานเลขานุการ
- ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
- ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม (ฝึกอบรม 1 องค์การภาคธุรกิจเอกชน)
- ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ฝึกอบรม 2 องค์การภาครัฐ)
- ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
(ฝึกอบรม 3 องค์การลักษณะพิเศษ)
- ฝ่ายอุทยานการศึกษา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

12
6
8
7
6

คน
คน
คน
คน
คน

จานวน 6 คน
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บทที่ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ส านั กการศึก ษาต่อเนื่ องมีผู้ อ านวยการส านัก เป็ นผู้ บ ริห ารสู ง สุ ด และมีรองผู้ อ านวยการส านัก เป็ น
ผู้ช่วยงาน ทางการบริหาร มีผู้บริหารสานักทาหน้าที่พิจารณาแนวทางการดาเนินงานของสานัก กลั่นกรองเรื่อง
ต่าง ๆ หรือ เสนอความเห็นก่อนนาเสนอที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการประสานงานระหว่างสานัก
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สาหรับการดาเนินงานของแต่ละฝ่ายจะมีเลขานุการ
สานักและหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกากับดูแลตามลาดับ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ปรับใหม่
ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานครั้งสาคัญของ
สานักการศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ การฝึกอบรมแบบบริหารงานเบ็ดเสร็จครบวงจรในฝ่าย และการแต่งตั้งหัวหน้า
งานฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบภาระงานที่กาหนด
โครงสร้างการบริหารงานภายในของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มีดังนี้
1. สานักงานเลขานุการ แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่
1.1 งานอานวยการและพัสดุ
1.2 งานสารบรรณและบุคคล
1.3 งานแผนงานและนโยบาย
1.4 งานการเงินและบัญชี
2. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่
2.1 งานธุรการ
2.2 งานโครงการสัมฤทธิบัตร
2.3 งานกิจกรรมวิชาการเพื่อสังคม
2.4 งานสื่อและนวัตกรรมวิชาการเพื่อสังคม
3. ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม (ฝึกอบรม 1 องค์การภาคธุรกิจเอกชน) แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่
3.1 งานธุรการ
3.2 งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
3.3 งานบริหารโครงการฝึกอบรม
3.4 งานสื่อและนวัตกรรมโครงการฝึกอบรม
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4. ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ฝึกอบรม 2 องค์การภาครัฐ) แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่
4.1 งานธุรการ
4.2 งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
4.3 งานบริหารโครงการฝึกอบรม
4.4 งานสื่อและนวัตกรรมโครงการฝึกอบรม
5. ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม (ฝึกอบรม 3 องค์การลักษณะพิเศษ)
แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่
5.1 งานธุรการ
5.2 งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
5.3 งานบริหารโครงการฝึกอบรม
5.4 งานสื่อและนวัตกรรมโครงการฝึกอบรม
6. ฝ่ายอุทยานการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 งาน ได้แก่
6.1 งานธุรการ
6.2 งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.3 งานอุทยานการศึกษา
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สำนักงำนเลขำนุกำร

พันธกิจสำนักงำนเลขำนุกำร
สานักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานกลางในการให้การสนับสนุนการดาเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ของสานัก
โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย งานอานวยการและพัสดุ งานสารบรรณและบุคคล งานแผนงานและนโยบาย
งานการเงินและบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ดังนี้
1. งำนอำนวยกำรและพัสดุ
1) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบสามมิติ
2) การจัดทาทะเบียนพัสดุ
3) การเบิกจ่ายพัสดุจากกองพัสดุ และลงทะเบียน
4) การเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง
5) การให้บริการขอใช้รถยนต์ทั้งส่วนกลางและประจาหน่วยงาน และประสานการปฏิบัติงานกับ
พนักงานขับรถ
6) การประสาน การดูแล การซ่อมบารุงอาคารสถานที่ ดูแลความสะอาด
7) การจัดและอานวยบริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
8) งานจัดการสานักงานยุคใหม่ทันสมัย
9) การประชาสัมพันธ์สานัก
10) ประสานการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานสานัก
11) จัดทาบัญชีครุภัณฑ์รายเดือนตามระบบพัสดุ
12) การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี
13) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนสำรบรรณและบุคคล
1) รับ ส่ง เวียนหนังสือ
2) เสนอแฟ้ม
3) ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ สาเนาเอกสาร
4) จัดทาสถิติวันลารายเดือน
5) จัดเก็บ ทาลายหนังสือ
6) การรับสมัครลูกจ้าง
7) การประชุมผู้บริหารสานัก ประชุมบุคลากรรวมของสานัก และประชุมสานักงานเลขานุการ
8) งานเลขานุการผู้บริหารทั้งผู้อานวยการสานักและรองผู้อานวยการสานัก
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9) การสรรหา คัดเลือก จัดจ้าง
10) การพัฒนาบุคลากร โดยกองทุน มสธ.12 ปีและทุนพัฒนาบุคลากร
11) การจัดทาแผนอัตรากาลัง ระยะ 5 - 15 ปี
12) การวางแผนกาลังคนทดแทน
13) การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
14) การจัดสรรเงินรางวัลประจาปี
15) การจัดทารายงานประจาปี
16) การจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ทุกตาแหน่งในงาน
17) การจัดทาสมรรถนะของบุคลากร (Competency) แต่ละตาแหน่ง
18) ออกแบบการจัดทาแฟ้มสะสมงานที่เป็นแบบแผนเดียวกัน
19) การสร้างความผูกพันกับองค์กรสนับสนุนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
20) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนแผนงำนและนโยบำย
1) จัดทาแผนกลยุทธ์หน่วยงาน
2) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
3) จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
4) จัดทาคารับรองปฏิบัติราชการประจาปี
5) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส
6) งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการของฝ่าย
7) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
8) ประสานรวบรวมการจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินแผ่นดิน
และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
9) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
10) การจัดการความรู้ (KM)
11) การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
12) การติดตามผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มพูนศักยภาพ ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นคลังปัญญาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับชาติ
13) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. งำนกำรเงินและบัญชี
1) ตรวจสอบการใช้งบประมาณต่าง ๆ ทุกประเภท
2) การจอง/ตัดโอน/บันทึกรายการต่าง ๆ ของงบประมาณทุกประเภท
3) จัดทาระบบบัญชีสามมิติหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
4) จัดทาใบเสร็จรับเงิน ใบนาส่งเงินและนาเงินส่งกองคลัง
5) จัดทาสรุปรายละเอียดใบสาคัญเงินหมุนเวียน (สานักการศึกษาต่อเนื่อง ดาเนินการจ่ายเงินเอง)
6) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
7) จัดทาสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่าง ๆ ทุกประเภท (ยอดเงินฝากเหลือในบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ยอดเงินคงเหลือในแต่ละหมวด ลูกหนี้เงินยืมต่าง ๆ ที่ทาเรื่องยืมเงิน
ออกไป บัญชีเงินฝากของสานักยอดเงินบริจาค รายละเอียดใบสาคัญเงินหมุนเวียน (สานัก
การศึกษาต่อเนื่อง) รายจ่ายตามแผนงานแต่ละกิจกรรม)
8) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล

พันธกิจฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดชีวิต โดยไม่จากัด เพศ วัย
และวุฒิการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพสู่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ โดยมีพันธกิจ 4 งาน
ประกอบด้วย งานธุร การ งานโครงการสัมฤทธิบัตร งานกิจกรรมวิชาการเพื่อสั งคม งานสื่อและนวัตกรรม
วิชาการเพื่อสังคม ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ดังนี้
1. งำนธุรกำร
1) รับ ส่ง เวียนหนังสือ
2) ร่าง โต้ตอบหนังสือ
3) การจัดซื้อจัดจ้าง
4) การยืมเงินและเคลียร์เงิน
5) จัดทาสถิติการลา
6) งานพิมพ์ของฝ่าย
7) ประสานงานทั่วไป
8) จัดเก็บเอกสาร
9) งานประชุมฝ่าย
10) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนโครงกำรสัมฤทธิบัตร
โครงการสัมฤทธิบัตรและโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
1) ประสานกับสาขาวิชากาหนดชุดวิชา เพื่อเสนอสภาวิชาการขออนุมัติเปิดสอนชุดวิชาและรายวิชา
2) จัดทาเอกสารสมัครเรียนโครงการฯ
3) จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ และดาเนินประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
4) จัดทาเอกสารการประชาสัมพันธ์
5) ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
6) ประสานงานหน่วยงานภายใน มสธ.
7) ให้คาแนะนาและตอบปัญหา ด้วยตนเอง ทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ และสื่อออนไลน์
8) จัดทาสถิติผู้เรียนโครงการฯ
9) จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร
10) ประเมินผลโครงการสัมฤทธิบัตร
11) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. งำนกิจกรรมวิชำกำรเพื่อสังคม
3.1 รายการวิทยุกระจายเสียง
1) จัดทาแผนการดาเนินงานและกรอบรายการประจาปี
2) สืบค้นและค้นคว้าข้อมูลในการผลิตรายการ
3) ประสานงานในการผลิตรายการ
4) ดาเนินการผลิตรายการวิทยุฯ
5) สรุปผลการผลิตรายการและจัดทาเอกสารรายการวิทยุ ฯ ประจาปี
6) จัดทาแผนการจัดส่งเอกสารและจัดส่งเอกสารรายการวิทยุฯให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
7) ให้บริการสาเนาวิทยุฯ ตามเอกสารรายการวิทยุฯ ประจาปีแก่ผู้สนใจ
8) ประเมินผลการผลิตรายการวิทยุฯ ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต
9) ส่งของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมตอบคาถามในรายการถูกต้อง
10) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานอภิปรายทางวิชาการ
1) กาหนดประเด็นเพื่อจัดทาโครงการและงบประมาณ
2) สืบค้นและค้นคว้าพร้อมจัดทาเอกสารประกอบการอภิปรายฯ
3) ประสานงานดาเนินการจัดอภิปรายฯ
4) จัดทาแผนและประชาสัมพันธ์หากลุ่มเป้าหมาย
5) ดาเนินการจัดอภิปรายฯ
6) สรุปผลการดาเนินงานอภิปราย
7) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
1) กาหนดแผนกลุ่มเป้าหมาย
2) สารวจความต้องการของพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
3) ค้นคว้าหาข้อมูลและจัดทาเอกสารประกอบ
4) กาหนดแผนปฏิบัติงานและดาเนินการลงพื้นที่ให้บริการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. งำนสื่อและนวัตกรรมวิชำกำรเพื่อสังคม
4.1 เผยแพร่บทความผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
1) ประชุมคณะบรรณาธิการพิจารณาบทความเชิงปกิณกะเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์
3) รวบรวมตรวจสอบบทความตามเกณฑ์เพื่อส่งคณะบรรณาธิการพิจารณา
4) แจ้งผลผู้ผ่านการพิจารณา
5) ออกแบบเว็บเพจบทความที่ผ่านการพิจารณาและเผยแพร่
6) ประกาศผลผู้ร่วมกิจกรรมตอบคาถามจากบทความ
7) จัดส่งค่าเขียนบทความผ่านการพิจารณา จ่ายค่าตอบแทนคณะบรรณาธิการ
และของที่ระลึกผู้ตอบคาถาม
8) ประเมินผลผู้ร่วมกิจกรรม
9) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 งานบอร์ดความรู้และนิทรรศการ
1) ค้นคว้าและศึกษาหาข้อมูล
2) จัดหารูปภาพ/ออกแบบ
3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบบอร์ด และประสานการจัดทา
4) ติดตั้งและจัดแสดง
5) ประเมินผลกิจกรรมบอร์ดความรู้
6) จัดส่งบอร์ดความรู้เผยแพร่ต่อ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
7) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 จัดระบบสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ผ่านสื่อต่าง ๆ
1) ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร,สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา,ผังรายการวิทยุกระจายเสียง
(รายเดือน/ปี) และประมวลภาพกิจกรรมงาน ฝบก. ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
1.1 รับเนื้อหาขอ้มูล
1.2 หาภาพ/สื่อประกอบ Web page
1.3 ออกแบบ Web page
1.4 นาขึ้น Web site
2) ถ่ายภาพ กิจกรรมต่าง ๆ
2.1 รับข้อมูล
2.2 ติดต่อประสานงาน
2.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ถ่ายภาพ
2.4 ปฏิบัติงานถ่ายภาพตามกาหนด
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3) จัดระบบ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์โสตทัศน์ และให้บริการยืม รับคืน
3.1 รับสื่อข้อมูล
3.2 ตรวจสอบ พร้อมออกเลขรหัส
3.3 จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลลงแฟ้มตารางบัญชี
3.4 ให้บริการยืม - คืน
4.4 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
1) โครงการสัมฤทธิบัตร
1.1 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร
1.2 จัดทาบอร์ดมุมวิชาการโครงการสัมฤทธิบัตร
1.3 จัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร
1.4 ออกแบบของที่ระลึกประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร
1.5 จัดนิทรรศการ/ตกแต่งเวที/ตกแต่งซุ้มยินดีต้อนรับ/ป้ายต่าง ๆ งานพิธีมอบโครงการ
สัมฤทธิบัตร
2) สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสังคม
2.1 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานเสวนาทางวิชาการฝ่าย ฝบก.
2.2 จัดทาบอร์ดความรู้/จัดนิทรรศการงานเสวนาทางวิชาการ
2.3 ออกแบบและจัดทาโปสเตอร์
2.4 ออกแบบของที่ระลึกประชาสัมพันธ์งานเสวนาทางวิชาการ
2.5 ป้ายต่าง ๆ งานเสวนาทางวิชาการ
2.6 จัดทาบอร์ดรายการวิทยุ
2.7 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม

พันธกิจฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานภาคเอกชน
ได้แก่ ธุร กิจเจ้ าของคนเดียว ห้างหุ้น ส่วนจากัด บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด โดยมีพันธกิจ 4 งาน
ประกอบด้วย งานธุรการ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ งานบริหารโครงการฝึกอบรม งานสื่อและนวัตกรรม
การฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ดังนี้
1. งำนธุรกำร
1) รับ ส่ง เวียนหนังสือ
2) ร่าง โต้ตอบหนังสือ
3) การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุอื่น ๆ ของฝ่าย
4) การยืมเงินและเคลียร์เงิน
5) จัดทาสถิติการลา
6) งานพิมพ์ของฝ่าย
7) ประสานงานทั่วไป
8) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์
1) วางแผนการตลาดและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
2) ดาเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครฝึกอบรม
3) จัดทาฐานข้อมูลการฝึกอบรมและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม
1) เขียนโครงการฝึกอบรม
2) ดาเนินการโครงการฝึกอบรม
3) ประเมินผลโครงการฝึกอบรม
4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งำนสื่อและนวัตกรรมกำรฝึกอบรม
1) ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการฝึกอบรมทุกประเภท
2) ออกแบบ ผลิต และพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกล
3) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม

พันธกิจฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม
ฝ่ายพัฒ นาสื่ อและเทคโนโลยี การฝึ กอบรม มีห น้าที่รับผิ ดชอบการจัดฝึกอบรมและให้ คาปรึกษาแก่
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารราชการส่วนกลาง (สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและฐานะเทียบเท่ากรม) องค์การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน) และองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล
เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) รวมถึงการให้บริการเครื่องมือในการผลิตสื่อต่าง ๆ ภายในสานัก และ
โสตทัศนูปกรณ์ โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ งานบริหารโครง
การฝึกอบรม งานสื่อและนวัตกรรมการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ดังนี้
1. งำนธุรกำร
1) รับ ส่ง เวียนหนังสือ
2) ร่าง โต้ตอบหนังสือ
3) การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุอื่น ๆ ของฝ่าย
4) การยืมเงินและเคลียร์เงิน
5) จัดทาสถิติการลา
6) งานพิมพ์ของฝ่าย
7) ประสานงานทั่วไป
8) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์
1) วางแผนการตลาดและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
2) ดาเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครฝึกอบรม
3) จัดทาฐานข้อมูลการฝึกอบรมและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม
1) เขียนโครงการฝึกอบรม
2) ดาเนินการโครงการฝึกอบรม
3) ประเมินผลโครงการฝึกอบรม
4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. งำนสื่อและนวัตกรรมกำรฝึกอบรม
1) ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการฝึกอบรมทุกประเภท
2) ออกแบบ ผลิต และพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกล
3) ดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์และจัดซื้อจัดหาวัสดุในการผลิตสื่อการฝึกอบรม
4) ให้บริการและดูแลบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม
พันธกิจฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแก่
องค์การลักษณะพิเศษ ได้แก่ องค์การรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การในกากับของรัฐ องค์การอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ องค์การภาคประชาสังคม เช่น สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่มอาชีพ เป็นต้น องค์การภาคประชาชน
เช่น สภาองค์กรชุมชน สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยมีพันธกิจ 4 งาน
ประกอบด้วย งานธุรการ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ งานบริหารโครงการฝึกอบรม งานสื่อและนวัตกรรม
การฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ดังนี้
1. งำนธุรกำร
1) รับ ส่ง เวียนหนังสือ
2) ร่าง โต้ตอบหนังสือ
3) การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุอื่น ๆ ของฝ่าย
4) การยืมเงินและเคลียร์เงิน
5) จัดทาสถิติการลา
6) งานพิมพ์ของฝ่าย
7) ประสานงานทั่วไป
8) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์
1) วางแผนการตลาดและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
2) ดาเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครฝึกอบรม
3) จัดทาฐานข้อมูลการฝึกอบรมและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม
1) เขียนโครงการฝึกอบรม
2) ดาเนินการโครงการฝึกอบรม
3) ประเมินผลโครงการฝึกอบรม
4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. งำนสื่อและนวัตกรรมกำรฝึกอบรม
1) ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการฝึกอบรมทุกประเภท
2) ออกแบบ ผลิต และพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกล
3) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ

พันธกิจฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ
ฝ่ายอุทยานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางวิช าการ และนันทนาการ โดย
มุ่งเน้นการ ส่งเสริม ฟื้นฟู ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นปัจจัยเสริมคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพชีวิต โดยมีพันธกิจ 3 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอุทยาน
การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ดังนี้
1. งำนธุรกำร
1) รับ ส่ง เวียนหนังสือ
2) ร่าง โต้ตอบหนังสือ
3) การจัดซื้อจัดจ้าง
4) การเงินงบประมาณของฝ่าย
5) จัดทาสถิติการลา
6) งานพิมพ์ของฝ่าย
7) ประสานงานทั่วไป
8) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล
2) ออกแบบการจัดกิจกรรม
3) การสร้างเครือข่ายด้านวัฒนธรรม
4) การเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
5) การจัดอบรม
6) การจัดทัศนศึกษา
7) การศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม
8) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. งำนอุทยำนกำรศึกษำ
1) วางแผนจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2) ออกแบบการจัดกิจกรรม
3) การจัดเสวนาทางวิชาการ
4) การจัดงานพิธี ประเพณี และกิจกรรมตามนโยบาย
5) การนาชม จัดงาน สาธิต การแสดง
6) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ

นางพิมพ์ธนา เลิศวุฒิโสภณ

วุฒิกำรศึกษำ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารรัฐกิจ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ

สังกัด

สานักงานเลขานุการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

