
บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  
   1.1 ควำมเป็นมำของกำรศึกษำวิเครำะห์ 

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในรูปแบบมหาวิทยาลัยเปิด และมี
ระบบการเรียนการสอนทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน  
โดยมีพันธกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิต  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ พัฒนาชุมชน 
องค์กร และสถาบันในสังคมเพ่ือน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้และ 
ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม    

               ภารกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมในระยะแรก ใช้วิธีการบูรณาการความรู้และ
ความช านาญของหลายส านักและสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการต่าง ๆ และมีภารกิจมากขึ้น  ขณะที่การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมไดม้ีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  โครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่จึงไม่เอ้ืออ านวยที่จะให้การ
ด าเนินงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
ส านักการศึกษาต่อเนื่องจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      

        ส านักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานระดับส านักหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้ง 
ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2531) โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้ คือ โดยที่
มหาวิทยาลัยได้มีการขยายงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม เช่น การให้การศึกษาอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ในระยะสั้นแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน การผลิตสื่อโสตทัศน์ รวมทั้ง
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งอุทยานการศึกษา เพ่ือให้เป็นแหล่งการศึกษา
ตามอัธยาศัยของประชาชนทุกเพศทุกวัย และเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ประกอบกับโครงสร้างการบริหารของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่เอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้ง
ส านักการศึกษาต่อเนื่องขึ้นในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

        ในปี 2532 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532 ให้แบ่งส่วนราชการของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
เป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ  ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม   
ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  ฝ่ายวิ เคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม   
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และฝ่ายอุทยานการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้ด าเนินงานในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักการศึกษาต่อเนื่อง การบริหารจัดการของ
ส านักการศึกษาต่อเนื่องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

          การด าเนินงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2555 - 2557) จะเห็นได้
จากผลการด าเนินงานและเป้าหมายรายรับจากการจัดฝึกอบรมไม่บรรลุตัวชี้วัด 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 ส านักการศึกษาต่อเนื่องจึงมีแนวความคิดในการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน 
ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้องค์การบรรลุผลส าเร็จเกิดความรวดเร็วในการด าเนินงานตามพันธกิจ
ด้านการฝึกอบรม เพ่ือหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย (Profit Center) 

          ดังนั้น การจัดองค์การสมัยใหม่เป็นการจัดโครงสร้างและการออกแบบองค์การที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม การบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคต 
จะกระท าได้ยากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  การบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น า 
ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์การ กระบวนการ
บริหารอย่างเป็นระบบย่อมจะได้มาซึ่งผลลัพธ์ในรูปของประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีขององค์การ 

    1.2 ควำมส ำคัญของกำรศึกษำวิเครำะห์  
                   ด้วยสภาพปัจจุบันการจัดโครงสร้างและการออกแบบองค์การ (Organizational Structure 
and Design) ของส านักการศึกษาต่อเนื่องไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการองคฝ์ึกอบรมเฉพาะส าหรับองค์การภาคธุรกิจ องค์การภาครัฐ องค์การลักษณะ
พิเศษ  จึงต้องมีการปรับโครงสร้างและออกแบบองค์การของส านักการศึกษาต่อเนื่องใหม่ และในอนาคต
ส านักการศึกษาต่อเนื่องจะเป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรการบริหารงานแก่มหาวิทยาลัย จึงต้องมีการออกแบบองค์การของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์  (Strategic Business Unit : SBU) 

         ดังนั้น เพ่ือให้ส านักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และ
เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU) จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าผลงานเชิง
วิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป   

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำวิเครำะห์  
     1) เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่องในปัจจุบัน   
   2) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน และอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่องสู่หน่วยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ในอนาคต 
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3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
    1) ไดร้ับทราบข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ใน -
ปัจจุบัน  
     2) ได้ตัวแบบโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังที่สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่หน่วยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ในอนาคต 

4. วิธีกำรศึกษำวิเครำะห์ 
    ใช้วิธีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของความแตกต่างระหว่างสภาพที่พึงประสงค์การจัด
โครงสร้างส านักการศึกษาต่อเนื่องแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในอนาคต กับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
แบบหน้าที่ 

5. นิยำมศัพท์  
    1) สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน การจัดโครงสร้างส านักการศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง การจัด
โครงสร้างเป็นแบบหน้าที่ ประกอบด้วย 6 ส่วนงาน ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตร
การฝึกอบรม และฝ่ายอุทยานการศึกษา  
    2) สภาพที่พึงประสงค์การจัดโครงสร้างส านักการศึกษาต่อเนื่องสู่หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Business Unit : SBU) ในอนาคต  หมายถึง การจัดโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้านอุทยานการศึกษา 
   3) ตัวแบบการจัดโครงสร้างส านักการศึกษาต่อเนื่องแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ หมายถึง 
                (1) จ านวนฝ่าย ชื่อฝ่าย และพันธกิจฝ่าย 
                (2) จ านวนงาน ชื่องาน และพันธกิจงานในแต่ละฝ่าย  
                (3) อัตราก าลังในแต่ละงานและแต่ละฝ่าย 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

  

  โครงสร้างองค์การมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลส าเร็จ  
และผู้บริหารได้น ากลไกมาใช้เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการสร้างข้อได้เปรียบทาง  
การแข่งขัน กลยุทธ์สามารถปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การจัดโครงสร้างองค์การ 
ที่มีความเหมาะสม มีการแบ่งงานที่ชัดเจน มีการมอบอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน  ดังนั้นในกรณีองค์การที่จัดตั้ง
มานานอย่างส านักการศึกษาต่อเนื่องจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในและ
อัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่องใหม่ โดยด าเนินการศึกษาจากต ารา น าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์การมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป มีดังนี้ 

  2.1 แนวคิดการจัดโครงสร้างและการออกแบบองค์การ  
   2.2 แนวคิดและตัวแบบการจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์   
         และอัตราก าลัง 
   2.3 การจัดโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลัง 
   2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดกำรจัดโครงสร้ำงและกำรออกแบบองค์กำร  
     ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร  
    การจัดโครงสร้างองค์การและกระบวนการด าเนินงาน หมายถึง การจัดระบบกลไกและกระบวน 
การขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการวางแผนและการควบคุมระดับต่าง ๆ มากกว่าการจัด
โครงสร้างองค์การแบบปกติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกับกิจกรรมตามปกติ  
มีการจัดโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างจากโครงสร้างเดิมที่เป็นองค์การแบบเป็นทางกา ร (formal 
organization)  เป็นการจัดโครงสร้างที่คล่องตัวยืดหยุ่น สามารถท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อแผนกลยุทธ์ (strategic 
plan) แผนกลวิธี (tactical plan) และแผนหน้าที่ (functional plan) สู่ความส าเร็จได้ การจัดโครงสร้าง
องค์การและกระบวนการด าเนินงานเพ่ือการวางแผนและการควบคุมสามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ 
ดังนี้ (เสน่ห์  จุ้ยโต, 2560 : 79 - 81) 

  1)  แบบหน้าที่ (functional)  
   2)  แบบแผนกงาน (divisional) 
  3)   แบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ์  (strategic business unit) 
   4)   แบบเมตริกซ์  (matrix) 
   5)   แบบเครือข่าย  (network) 
   6)   แบบเรียนรู้  (learning) 
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   7)   แบบรื้อปรับระบบ  (reengineering) 
   8)   แบบมุ่งลูกค้าและคุณภาพ  (customer & quality) 

    ควำมส ำคัญของกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและกระบวนกำรด ำเนินงำน  
  การจัดโครงสร้างองค์การและกระบวนการด าเนินงานมีความส าคัญต่อการวางแผนและ 
การควบคุม 3 ประการ ดังนี้   
  1.  เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรประสำนควำมคิดเพื่อกำรวำงแผนและกำรควบคุม  การวางแผน
เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดภาพอนาคต ( scenario) 
และก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน การวางแผนจึงต้องใช้การคิด (thinking) เป็นส าคัญ การจัดองค์การ
เพ่ือให้เกิดการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญส าหรับการวางแผนการจัดโครงสร้าง
องค์การ จึงต้องมุ่งสู่องค์การอัจฉริยะ (intelligence organization) ที่มุ่งฝึกให้บุคคล กลุ่ม และองค์การ
เป็นนักคิดอยู่เสมอ การจัดโครงสร้างองค์การแบบองค์การอัจฉริยะ ประกอบด้วย 3 เรื่องใหญ่ที่ส าคัญ  
โดยใช้พลัง 3 ไอ ได้แก่ 
      I = Intelligence  หมายถึง สติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด 
      I = Idea  หมายถึง การคิดหรือความคิด 
      I = Information  หมายถึง ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ 
      การจัดโครงสร้างองค์การแบบ 3 ไอ เป็นการจัดเพ่ือให้มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้การ
วางแผนสู่ความส าเร็จ นอกจากนี้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมที่มุ่งสู่การควบคุมกลยุทธ์ ควบคุมการ
จัดการและควบคุมการด าเนินงานด้วย 
  2.  เพื่อเตรียมรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมกำรวำงแผนและกำรควบคุม  การวางแผนและการ
ควบคุมไม่สามารถด าเนินการภายใต้โครงสร้างเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดโครงสร้างและกระบวน 
การด าเนินงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์องค์การมุ่งสู่
การเจริญเติบโตในแนวนอน (horizontal) จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงสร้างองค์การแบบพันธมิตร 
(alliance) การร่วมลงทุนหรือใช้องค์การแบบเครือข่าย (network organization) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
ในฝ่ายผลิตก็ต้องพยายามที่จะจัดโครงสร้างเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เรียกว่า cost leadership  
ท าอย่างไรให้กระบวนการผลิตเป็นไปแบบถูกกว่าและผลิตแบบทันเวลา (just - in - time)   
      นอกจากการจัดโครงสร้างองค์การและกระบวนการด าเนินงานเพื่อการวางแผนแล้ว ยังมีผล
ต่อการควบคุมอีกด้วย โดยเฉพาะจัดโครงสร้างเพ่ือให้มีการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.  เพื่อส่งเสริมบรรยำกำศกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ การจัดโครงสร้างและกระบวนการด าเนิน 
งานต้องส่งเสริมให้มีบรรยากาศการคิดริเริ่มอยู่เสมอ โดยเฉพาะในทุก ๆ ฝ่าย ทุกแผนกงาน ต้องมีการ
คิดค้นหาวิธีการด าเนินงานมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
      3.1 ประสิทธิภาพ 
      3.2 ประสิทธิผล 
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      3.3 การเพ่ิมผลผลิต 
      3.4 นวัตกรรม 
      3.5 คุณภาพ 
      3.6 ความสามารถหลัก 
      3.7 ฐานความรู้ 
      3.8 ความสัมพันธ์กับซับพลายเออร์ 
      3.9 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
      3.10 ดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน 

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรออกแบบองค์กำร  
  การออกแบบองค์การ คือ กระบวนการของการเลือกและใช้โครงสร้างองค์การที่เหมาะสมเพ่ือ
ตอบสนองต่อพันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goals) ขององค์การ เป็นการสร้างความกลมกลืน 
ให้เกิดขึ้นระหว่างองค์ประกอบหลักขององค์การซึ่งได้แก่ โครงสร้างองค์การ งาน คน ระบบการให้รางวัล  
และการตัดสินใจ วัฒนธรรมองค์การที่ไม่เป็นทางการ  

  ในเรื่องของการจัดหรือออกแบบโครงสร้างองค์การนี้จะมีความส าคัญต่อนักบริหารค่อนข้างมาก 
ทั้งนี้ เพราะการออกแบบองค์การเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร รวมทั้งบุคคลที่อยู่รวมกันภายใน
โครงสร้างที่มีวิธีคิดหรือปรับเปลี่ยนได้หลายแบบแตกต่างกัน 

       ควำมส ำคัญของกำรออกแบบองค์กำร 
   การออกแบบองค์การนั้นถือว่า เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ การออกแบบองค์การมีเหตุผลที่ส าคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
   1.  เมื่อองค์การมีขนาดใหญ่ขึ้น 
   2.  เมื่อองค์การมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี 

    3.  รูปแบบขององค์การจะแตกต่างไปตามประเภทของงานที่ท า 
   4.  รูปแบบขององค์การจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่องค์การเลือกใช้ 

  องค์ประกอบพื้นฐำนของกำรออกแบบองค์กำร 
   ในการออกแบบองค์การนั้นผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ และต้อง
ให้องค์ประกอบเหล่านี้มีความสอดคล้องและกลมกลืนกัน ในปริมาณที่เพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงาน  
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) 



7 
 

    รูปแบบโครงสร้างขององค์การ การตัดสินใจออกแบบองค์การว่า จะใช้แบบใด ทั้งนี้จะน า
หลักการจัดองค์การตามแนวคิดเดิมมาเป็นหลักในการจัดคือ หลักการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ 
หลักการจัดแผนกงานขนาดของการควบคุม และหลักการมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว การออกแบบองค์การ
หรือออกแบบ โครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและสภาพแวดล้อม ตลอดจนขนาดของ
องค์การย่อมจะท าให้การบริหารงานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

  การจัดโครงสร้างองค์การเป็นการสร้างแบบของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ  
ขององค์การ ซึ่งแต่ละส่วนประกอบจะต้องประสานสัมพันธ์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การจึงแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกงานออกเป็น
ส่วน ๆ การมอบ อ านาจหน้าที่ในแต่ละส่วนงาน การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็น
การแสดงให้เห็นถึงอ านาจหน้าที่ สายการบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร และการควบคุมในแต่ละ
หน่วยงาน โครงสร้างองค์การ จึงแสดงให้เห็นถึงการจัดแบ่งงาน จัดกลุ่มกิจกรรมของงานที่เหมือนกัน
ออกเป็นแผนกงาน โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงานเหล่านั้นทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน 

  การจัดองค์การแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างแบบแนวดิ่ง ที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เน้นสายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ มีกฎระเบียบข้อบังคับ มีการสื่อสารในแนวดิ่ง และมีการ
รวมอ านาจการตัดสินใจสู่ส่วนกลาง ซึ่งการจัดองค์การในลักษณะดังกล่าวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า องค์กำร
แบบระบบรำชกำร หรือองค์กำรแบบเครื่องจักรกล การจัดองค์การตามความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง  มีหลัก 
การที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักขอบข่ายการควบคุม หลักสายการ
บังคับบัญชา หลักการรวมอ านาจและกระจายอ านาจ (เสน่ห์  จุ้ยโต, 2558 : 10 - 24 - 10 - 27)                                 
    1. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา หมายถึง การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งจะมีผู้บังคับบัญชาได้
เพียงคนเดียว เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้องต้องกัน
ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบน การมีผู้บังคับบัญชาหลายคนหรือการมีนายหลายคนจะก่อให้เกิดความ
สับสนแก่ผู้ปฏิบัติงานว่า จะรับค าสั่งจากใคร    
  2. หลักขอบข่ายการควบคุม หมายถึง สิ่งที่แสดงให้ทราบว่า ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง มีขอบเขต
ความรับผิดชอบบังคับบัญชาเพียงใด มีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คนหรือกี่หน่วยงาน ท าให้ทราบว่า ขอบข่ายแห่ง
การควบคุมนัน้กว้างหรือแคบเพียงใด 
   3. หลักสายการบังคับบัญชา หมายถึง การก าหนดล าดับชั้นในการบังคับบัญชา เพ่ือจะบ่งชี้ว่า 
ต าแหน่งใดหรือหน่วยงานใดอยู่ในล าดับอ านาจหน้าที่ชั้นใด อยู่สูงกว่าหรือต่ ากว่าต าแหน่งใดบ้าง  
การมีสายการบังคับบัญชาจะท าให้เกิดระบบการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น ผู้บังคับบัญชาสามารถสอน
แนะน าและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ซึ่งผลของความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น และความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ภายในล าดับชั้นการบังคับบัญชาเดียวกัน แต่ละหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ ที่ก าหนดไว้อย่างเดียวกัน เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิด
ความมั่นคงในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วย สายการบังคับบัญชามีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก
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ความสัมพันธ์ในแง่อ านาจหน้าที่ ประการที่สอง ความสัมพันธ์ในแง่ความรับผิดชอบ ประการที่สาม 
ความสัมพันธ์ในแง่การติดต่อสื่อสาร  
    4. หลักการรวมอ านาจและกระจายอ านาจ  
                 4.1 การรวมอ านาจ หมายถึง การตัดสินใจของบุคคลคนเดียวหรือผู้บริหารระดับสูง การจัด
โครงสร้างองค์การแบบนี้เหมาะส าหรับสภาพแวดล้อมที่แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก มีการท างาน
ซ้ าซ้อนกันน้อยมาก มกีารปฏิบัติงานโดยใช้ความช านาญพิเศษสูง และมีความสะดวกในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน    

       4.2 การกระจายอ านาจ หมายถึง ความพยายามที่จะมอบหมายอ านาจหน้าที่ทั้งหมดไปยัง
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ มีลักษณะที่ส าคัญ คือ 1) การตัดสินใจส่วนใหญ่กระท าโดยฝ่ายบริหารระดับต่ าลง
มามีมากข้ึน 2) ผู้บริหารในองค์การมีโอกาสตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้ 3) มีการตรวจสอบการตัดสินใจต่าง ๆ 
น้อยลง 
  การจัดองค์การในปัจจุบันแปรเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างแบบแนวนอน ที่มุ่งเน้นการ
ท างานหลายด้าน การบังคับบัญชาลดลง อ านาจหน้าที่ถูกกระจายไปยังผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน มีกฎระเบียน
ในการท างานน้อยลง ให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม กลุ่มงาน และการบูรณาการระหว่างทีมงาน  
ซึ่งการจัดองค์การในลักษณะดังกล่าว เรียกว่า องค์กำรแบบปรับตัว หรือองค์กำรแบบสิ่งมีชีวิต การจัด
องค์การตามความสัมพันธ์ในแนวนอน มีหลักการที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ หลักการจัดแผนกงาน และ
หลักการประสานงาน  (เสน่ห์  จุ้ยโต, 2558 : 10 - 29 - 10 - 35) 
  1. หลักการจัดแผนกงาน หมายถึง การจัดกลุ่มงานหรือกิจกรรมที่เหมือนกันไว้ในหมวดหมู่
เดียวกัน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้คล่องตัวสะดวกข้ึน ดังนี้  

        1.1 การจัดแผนกงานแบบหน้าที่ หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์การซึ่งจัดกลุ่มกิจกรรมโดยใช้
ทักษะ ความช านาญ และใช้ทรัพยากรเหมือน ๆ กัน การจัดแผนกงานแบบหน้าที่จะพบเห็นโดยทั่วไปใน 

องค์การระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ซึ่งยึดแผนกงานตามหน้าที่ องค์การมีหน้าที่ห รือ
ภารกิจใดก็ให้จัดโครงสร้างตามหน้าที่นั้น อาทิ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สอน วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

        1.2 การจัดแผนกงานตามแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การจัดกลุ่มกิจกรรมที่ยึดผลลัพธ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันเป็นส าคัญ ในการจัดแผนกงานแบบนี้จะเหมาะส าหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ และท า
ธุรกิจหลายอย่าง จึงจ าเป็นต้องมีการจัดแผนกงานแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองต่อลูกค้าและเทคโนโลยี  
ที่แตกต่างกัน 

        1.3 การจัดแผนกงานตามแบบทีม มุ่งเน้นการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับล่าง และ
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสามารถที่จะปรับตัวให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ การจัดแบบนี้เหมาะส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรับผิดชอบ และ
ผนึกก าลังความสามารถได้อย่างเต็มที่ การจัดแผนกงานแบบทีม อาจเน้นในรูปแบบหมุดเชื่ อมโยง ในบาง
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กรณีจัดแบบทีมงานกระบวนการ คือจัดระบบเป็นทีมย่อย ๆ และแต่ละทีมจะต้องประสานเชื่อมโยงอย่างดี
พอ และรวดเร็วเป็นการออกแบบกระบวนการธุรกิจให้มุ่งสู่ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ขององค์การ เพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย เพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมบริการ และเน้นการท างานที่รวดเร็ว 

        1.4 การจัดแผนกงานตามแบบเมตริกซ์ หมายถึง การจัดแผนกงานที่พยายามบูรณาการแบบ
หน้าที่และ แบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ มีลักษณะที่แตกต่างจาก 2 แบบที่ 
ผ่านมา กล่าวคือ จะมีผู้บังคับบัญชา 2 คน ซึ่งจะขัดกับหลักเอกภาพในการบังคับบัญชา ค าว่า เมตริกซ์ คือ  
การจัดแผนกงานที่สัมพันธ์กันทั้งแนวดิ่งและแนวนอน 

        1.5 การจัดแผนกงานแบบเครือข่าย หมายถึง การจัดแผนกงานที่มีหน่วยธุรกิจหลักของบริษัท
ไว้ที่ส่วนกลางหรือเป็นโบรกเกอร์ แล้วกระจายหน่วยงานธุรกิจย่อยตามหน้าที่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยไม่รวมไว้ที่
เดียวกันแต่มีลักษณะเครือข่ายความสัมพันธ์ 

        1.6 การจัดแผนกงานแบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ หมายถึง การจัดโครงสร้างขึ้นมาเพ่ือ
จุดมุ่งหมายส าคัญที่จะช่วยให้เหมาะสมส าหรับการวางแผนอนาคตขององค์การ ลักษณะของหน่วยธุรกิจ  
กลยุทธ์จะเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่ง ๆ หรือกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกัน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของตนเองหรือมีคู่
แข่งขันที่เป็นกลุ่มเฉพาะที่ชัดแจ้ง และเกี่ยวข้องกับตลาดใดตลาดหนึ่ง โดยเฉพาะที่ธุรกิจนั้น ๆ จะต้อง
เกี่ยวข้องรับผิดชอบสนใจโดยเฉพาะ ผู้บริหารดังกล่าวนี้จะถูกมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลกลยุทธ์
ของหน่วยธุรกิจดังกล่าว โดยประสานแผนกับบริษัท เพ่ือที่จะให้มีการแบ่งสรรทรัพยากรที่ถูกต้อง และ
ประสานผลประโยชน์กับเป้าหมายขององค์การ 

  2. หลักการประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการท างานเพ่ือลดความซ้ าซ้อน และลด
ความขัดแย้งในองค์การ รวมทั้งเป็นการสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในอันจะท างาน เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การประสานงานมี 2 ประเภท ดังนี้ 

      2.1 การประสานงานภายในองค์การ เป็นการประสานงานใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การประสาน 
งานในแนวดิ่ง เป็นการประสานงานจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา การประสานงานในแนวตั้ง  
เป็นการประสานงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาสู่ผู้บังคับบัญชา และการประสานงานในแนวนอน เป็นการ
ประสานงานระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

        2.2 การประสานงานภายนอกองค์การ เป็นการประสานงานระหว่างองค์การกับหน่วยงาน
ภายนอก องค์การจะต้องจัดโครงสร้างให้เกิดการประสานความร่วมมือที่ดี ซึ่งรูปแบบการประสานองค์การ
ดังกล่าว อาจเป็นการประสานการใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก การสร้างพันธมิตรร่วม หรือโครงการ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกก็ได้ 

2.2 แนวคิดและตัวแบบกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และอัตรำก ำลัง 
      ควำมหมำยและแนวคิดของหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์   
  หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU) หมายถึง หน่วยปฏิบัติที่รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                
ในการวางแผนผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแต่ละประเภทขององค์การ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถเข้าถึง 
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กลุ่มเป้าหมายได้เมื่อเทียบการแข่งขันของคู่แข่งขัน โดยทั่วไปการพิจารณาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ
นั้นจะต้องพิจารณาปัจจัยที่ส าคัญ 6 ประการ (https://sci.dru.ac.th)      
   1)  คู่แข่งขัน (Competitor) องค์การต้องระบุได้ว่าใครคือคู่แข่งขัน 
   2)  ราคาของสินค้าและบริการ (Price)  ราคาของสินค้าและบริการขององค์การที่เสนอควร
ก าหนดไว้เหมือนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    3) ลูกค้าเป้าหมาย (Customer) องค์การต้องสามารถระบุได้ว่าใครคือลูกค้า 
     4) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality) เป็นการก าหนดความแตกต่างของคุณภาพเพ่ือสามารถ
อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ขององค์การได้ 
     5) ความสัมพันธ์กับหน่วยธุรกิจอ่ืน (Relations) หน่วยงานในองค์การอาจมีหลายหน่วยกลยุทธ์ 
ระดับธุรกิจ ซึ่งหน่วยกลยุทธ์ระดับธุรกิจเหล่านี้ควรมีความสัมพันธ์กันเพ่ือความสอดคล้องในการก าหนด 
กลยุทธ์ระดับองค์การ   
     6) การไม่ลงทุนหรือการเลิกด าเนินการ (Divestment or Liquidation) เป็นการตัดสินใจด าเนิน 
กลยุทธ์จากปัจจัยหรือทรัพยากรที่มีในองค์การเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
ขององค์การที่ตั้งไว้ หากผลิตภัณฑ์และบริการของแต่ละหน่วยธุรกิจไม่สามารถด ารงอยู่ได้ควรเลิกลงทุน 

       หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงไป  จะมุ่งปรับปรุงฐานะ 
การแข่งขันขององค์การกับคู่แข่ง  และระบุถึงวิธีการที่องค์การจะใช้ในการแข่งขัน  มุ่งปรับปรุงฐานะ 
การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU) เดียวกัน  กลยุทธ์ระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมุ่งการเพ่ิมก าไร 
(Improving Profitability)  และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น  บางครั้งจึงเรียกกลยุทธ์ในระดับนี้
ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)  ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้น าด้าน
ต้นทุนต่ า (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และการจ ากัดขอบเขตหรือการ
มุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)      

2.3 กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำก ำลัง     
  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการด าเนินงานตามโครงสร้างที่
ก าหนดไว้และเป็นการด าเนินงานที่เน้นการหารายได้รูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business 
Unit : SBU) โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ
ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การลักษณะพิเศษ โดยให้ค าปรึกษาในการจัด
ฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการของส านักการศึกษาต่อเนื่อง สามารถเอ้ือต่อ 
ภารกิจที่มีความส าคัญและสามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีสายการบังคับบัญชาและการมอบหมายงานจากผู้อ านวยการ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยตรง รูปแบบการบริหารงานของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงต้องให้ความส าคัญกับการบริหารงาน อีกทั้งเป็นการ
ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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       งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  

 งำนกิจกรรมวิชำกำรเพื่อสังคม 
 

  
 

  
 

งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์ 
  

 งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์       
   

  
    งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์ 

  

งำนอ ำนวยกำร 
   

งำนแผนงำน 
   

  งำนกำรเงิน บัญชีและงบประมำณ 
   

งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
  

งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
  

งำนสื่อและนวัตกรรมกำรฝึกอบรม 
  

 งำนสื่อและนวัตกรรมกำรฝึกอบรม       
   

   งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
 
    งำนสื่อและนวัตกรรม    

               กำรฝึกอบรม  

 

งำนธุรกำร 

  
งำนธุรกำร 

  

งำนโครงกำรสัมฤทธิบัตร 
   

          งำนอุทยำนกำรศึกษำ 
  

งำนบุคคลและระบบงำน 

  

ให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
โดยก าหนดใช้ “วิสัยทัศน์ : องค์กรนวัตกรรมการฝึกอบรม พัฒนาทุนมนุษย์ ศิลปวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ” 

และ “พันธกิจ : ฝึกอบรมบุคลากร พัฒนาทุนมนุษย์ ให้ค าปรึกษาปรับปรุงองค์กร สืบสานศิลปวัฒนธรรม”

ดังแผนภูมทิี่ 2.1 และตารางท่ี 2.1   
 

แผนภูมิที่ 2.1  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
(ปรับใหม่ 1 ตุลำคม 2557) 

 
                                                 

 

 

 

 

 

  

 
 

                                  

                         

       

     

    

                              งำนธุรกำร                                                  งำนธุรกำร                                                         งำนธุรกำร 
 

 

 

 
          ที่มา : ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 

  

 

ฝ่ำยฝึกอบรมองคก์ำรภำคธุรกิจ 

 
 

ฝ่ำยฝึกอบรมองคก์ำรลักษณะพิเศษ   
 
 

ฝ่ำยฝึกอบรมองคก์ำรภำครัฐ 
 

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
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ตำรำงท่ี 2.1 จ ำนวนอัตรำก ำลังของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 

 
ฝ่ำย/ต ำแหน่ง 

ประเภทอัตรำก ำลัง   

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
ลูกจ้ำงประจ ำ 

เงินรำยได้ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว

รำยเดือน 
รวม 

1. ส านักงานเลขานุการ 
   - ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานุการ   
     ส านัก  
   - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     ช านาญการ 
   - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏบิัติการ 
   - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตัิการ   
   - ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 
   - ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน           

  
1 
 
5 
  
 
 
2 
  

  
 
 
 
 
1  
1  

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

12  

2. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
   - นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
   - นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
   - นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ 
   - นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏบิัติการ 
   - นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบตัิการ                              
   - ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน     
   - ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  

  
1 
1 
1 
1 
1 
1  

    
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
1 

7  

3. ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาคธุรกิจ 
   - นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
   - นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
   - นักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ   
   - ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน          
   - ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน              

  
1 
3 
  
1  

  
 
 
1   

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
4  

10   
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ตำรำงท่ี 2.1 จ ำนวนอัตรำก ำลังของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (ต่อ) 

 

 
ฝ่ำย/ต ำแหน่ง 

ประเภทอัตรำก ำลัง   

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
ลูกจ้ำงประจ ำ 

เงินรำยได้ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว

รำยเดือน 
รวม 

4. ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาครัฐ  
   - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
     ช านาญการพิเศษ 
   - นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
   - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
     ปฏิบัติการ  
   - ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน     

 
3 
 
1 
1 
 
1  

 
 
 

  6 

5. ฝ่ายฝึกอบรมองค์การลักษณะพเิศษ  
   - นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
   - นักวิชาการศึกษาช านาญการ    
   - นักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ   
   - ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน       
   - ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

 
1 
1  
 
1 

 
 
 
1  

  
 
 
 
 
1 

5 

6. ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
   - นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     
   - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา         
     ช านาญการ 
   - นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
   - นักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ  
   - พนักงานธุรการ                
   - ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

  
1    
1  
 
1  
    

 
 
 
 
 
1 
 
  

 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

6 

  รวม   31  5 1 9 46 

 

          ที่มา : ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557   
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2.4 งำนวิจัย/วิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง    
  งานวิจัยและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช และเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง โครงสร้างการ
บริหารงานภายในและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีดังนี ้

   เสน่ห์  จุ้ยโตและคณะ (2547) ได้ศึกษาแบบจ าลองการบริหารเชิงกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.พบว่า แบบจ าลองการบริหารเชิงกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ควรมีโครงสร้างการบริหารงาน
ประกอบด้วย 3 งานหลัก คือ งานบริหารและธุรการ งานบริการห้องสมุด และงานส่งเสริมและบริการ
การศึกษา การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรแบบมุ่งเน้นผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินที่แต่ละแห่ง
น าเสนอ และควรมีการประเมินผลงานด้วย 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านนวัตกรรมและ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านประสิทธิภาพบริหารจัดการ และด้านบริการลูกค้า 

  นิภาพร ภาคอุทัย (2550) ได้สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
โครงสร้างและอัตราก าลังของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ดังนี้ 
   1) จัดท าประกาศยุบเลิกส านักวิทยพัฒนาและจัดตั้ง “งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา” ขึ้นเป็น
หน่วยงานภายใน สังกัดส านักงานอธิการบดี ขึ้นตรงกับอธิการบดี 
   2) จัดท าประกาศโครงสร้างการบริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ซึ่งมีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายใน
ออกเป็น 3 งาน 
  3) จัดท าข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา พ.ศ. 2550 
  4) ปรับปรุงค าสั่งการมอบอ านาจการบริหารให้ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น 

  เสน่ห์  จุ้ยโตและคณะ (2552) ได้ศึกษาปรับปรุงโครงสร้างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่ปรึกษา ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของพันธกิจ  
ที่น าเสนอตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งความเป็นไปได้ของพันธกิจตามโครงสร้างใหม่จะท าให้สามารถก าหนด
ตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างเที่ยงตรงในด้าน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ  และจากการวิเคราะห์โครงสร้างเดิมยังไม่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
กรม ดังนั้นการปรับโครงสร้างใหม่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงมุ่งเน้นบทบาทพันธกิจด้านการ
สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาเป็นส าคัญ 

  จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลการวิเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิเคราะห์  
ได้น ามาสังเคราะห์เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในและอัตราก าลังของส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้ 

  1. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ในการหารายได้แบบหน่วยธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU)  ที่เน้นกลยุทธ์ด้านต้นทุน โดยกลยุทธ์
จะเน้นการบริหารการผลิตและการตลาด เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีต้นทุนต่ าแต่ยังคงคุณภาพของสินค้าได้ตามที่
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ก าหนด ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์ระดับหน้าที่ในองค์กรจะต้องสอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับองค์กร  

   2. หลักการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงโครงสร้างของส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องเป็นโครงสร้างแบบแนวราบ (flat organization) ที่สามารถปรับ 
เปลี่ยนวิธีการท างานตามกลยุทธ์และแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้งการให้บริการในลักษณะ One - stop 
Service ของงานด้านฝึกอบรมที่เป็นการรวมกลุ่มงานมาปฏิบัติงาน ณ จุดเดียวกันทั้ง 3 ฝ่าย และ Office 
Automation เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร การบริการ และการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่าง
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน   

  3. หลักการปรับปรุงงาน การปรับปรุงงานใหม่โดยบูรณาการงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งใช้หลักการรวมงานประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน การสับเปลี่ยนคน 
ปรับเปลี่ยนสถานที่ท างาน ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสะดวก คล่องตัว รวมทั้ง
การจัดกลุ่มงานในลักษณะการท างานเป็นทีม และเป็นการปรับปรุง งานให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  บุญรัตน์  อินต๊ะพิงค์ (2553) ไดศ้ึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนและ
หลังการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  และสรุปผลการศึกษาหลัก ๆ ไว้ ดังนี้ 

  1. โครงสร้างองค์กรก่อนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ    
                1.1 ลักษณะทางโครงสร้างองค์กรเป็นส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบด้วย 
       - คณะ แบ่งส่วนราชการภายในเป็น ส านักงานเลขานุการ ภาควิชา สายวิชา และศูนย์ 
       - บัณฑิตวิทยาลัย แบ่งส่วนราชการภายในเป็น ส านักงานเลขานุการ 
       - สถาบันวิจัย แบ่งส่วนราชการภายในเป็น ส านักงานเลขานุการ 
       - ส านัก แบ่งส่วนราชการภายในเป็น ส านักงานเลขานุการ และฝ่าย 
       - ส านักงานอธิการบดี แบ่งส่วนราชการภายในเป็น กอง 

                1.2 การจัดท าโครงสร้างองค์กร ด าเนินการตามกรอบและหลักเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย 
ซึ่งต่อมาได้โอนอ านาจหน้าที่ไปเป็นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับเมื่อประเทศประสบ
ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาระงับ
หรือชะลอการจัดตั้งส่วนราชการ โดยมีมาตรการต่าง ๆ  

  2. กระบวนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างองค์กรเดิมไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ    
                2.1 จัดตั้งคณะท างานด้านโครงสร้างองค์กร 
                2.2 น าเสนอโครงสร้างใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย 
                2.3 ลักษณะทางโครงสร้างใหม่ท่ีใช้บริหารเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ    
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                2.4 น าเสนอโครงสร้างใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย 

  3. เปรียบเทียบโครงสร้างองค์กรก่อนและหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ    
                3.1 บริบททางโครงสร้างองค์กร 
                3.2 บริบทการบริหาร 
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บทท่ี 3   
วิธกีำรวิเครำะห ์

 

    เนื่องจากส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
การบริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นหน่วยงานเชิงธุรกิจเช่นเดียวกับ
ส านักพิมพ์ และศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่จะต้องบรรลุเป้าหมายที่ท้า
ทายในรูปแบบของรายได้เป็นประจ าในทุกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

    วิธีการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) โดยวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างสภาพที่เป็นจริงปัจจุบันของการจัดโครงสร้างส านักการศึกษาต่อเนื่องแบบหน้าที่ (Functional 
Structure) กับสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดโครงสร้างส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช แบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (Strategic Business Unit)    

1. กำรวิเครำะห์สภำพที่ เป็นจริงปัจจุบันของกำรจัดโครงสร้ำงส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช แบบหน้ำที่ : ระบบเดิมท่ีมีโครงสร้ำงเดิม อัตรำก ำลังเดิม    

แผนภูมิที่ 3.1  โครงสร้ำงแบบหน้ำที่ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 
 
 

 

 

 
 

 
    การจัดแผนกงานแบบหน้าที่ หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์การ ซึ่งจัดกลุ่มกิจกรรมโดยใช้ทักษะ  
ความช านาญ และใช้ทรัพยากรเหมือน ๆ กัน การจัดแผนกงานแบบหน้าที่จะพบเห็นโดยทั่วไปในองค์การ
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ซึ่งยึดแผนกงานตามหน้าที่ องค์การมีหน้าที่หรือภารกิจใดก็ให้
จัดโครงสร้างตามหน้าที่นั้น อาทิ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สอน วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  (เสน่ห์  จุ้ยโต, 2558 : 10 - 29 - 10 -30) 
 
 

ส ำนักงำนเลขำนกุำร 

 

  

 

 

 

 

 

นำยทันดร   

ธนะกลูบริภัณฑ ์

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ 

 

 

 

  

 

ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล 

 

 

 

  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

  

ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสตูร 
กำรฝึกอบรม 

 
  
 

 

 

 

 

นำยทันดร   

ธนะกลูบริภัณฑ ์

ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี 
กำรฝึกอบรม 

 
 
 
  

 

ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม 
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    การจัดแผนกงานแบบหน้าที่ มีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้   

  ข้อดี    
    1) มีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและประหยัดค่าใช้จ่าย  
   2) มุ่งเน้นความช านาญเฉพาะ  
   3) มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
   4) ผู้บริหารระดับสูงก าหนดทิศทางและควบคุม 
  5) แก้ปัญหาทางเทคนิคอย่างมีคุณภาพ 
    ข้อเสีย        
  1) มีการสื่อสารระหว่างแผนกไม่ดีพอ 
    2) ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ช้า 
   3) ขาดนวัตกรรมใหม่ 
   4) การตัดสินใจรวมอ านาจ 
  5) ไม่ให้ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพราะเน้นแต่หน้าที่ของตน 
2.  กำรวิเครำะห์สภำพที่พึงประสงค์ของกำรจัดโครงสร้ำงแบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ในอนำคต :   
     ระบบใหม่โครงสร้ำงใหม่ อัตรำก ำลังใหม่   
    2.1 ตัวแบบบูรณำกำรควำมเชื่อมโยงส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
         สู่กำรเป็นหน่วยธุรกิจกลยุทธ์   

แผนภูมิที่ 3.2  ตัวแบบบูรณำกำรควำมเชื่อมโยงส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช สู่กำรเป็นหน่วยธุรกิจกลยุทธ์  

 
 

 

 

                                                            

 

 

 
 

 

 

รองอธิกำรบดี 

ฝ่ำยวิชำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

นำยทันดร   

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 

 

 

 

 

 

  

รองอธิกำรบดี 

ฝ่ำยบริหำร 

 

 

 

 

 

 

 

นำยทันดร   

รองอธิกำรบดี 

ฝ่ำยวำงแผนและวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

นำยทันดร   

รองอธิกำรบดี 

ฝ่ำยเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

นำยทันดร   

รองอธิกำรบดี 

ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิกำรบดี  

 ฝ่ำยกำรเงิน 

 

 

 

 

 

นำยทันดร   

รองอธิกำรบดี 

ฝ่ำยทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

รองอธิกำรบดีฝ่ำย

สื่อสำรองค์กำรและ

วิเทศสัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

รองอธิกำรบดีฝ่ำย 

กิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
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แผนภูมิที่ 3.2  ตัวแบบบูรณำกำรควำมเชื่อมโยงส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชสู่กำรเป็นหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (ต่อ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

    การจัดแผนกงานแบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ หมายถึง การจัดโครงสร้างขึ้นมาเพ่ือจุดมุ่งหมายส าคัญ
ที่จะช่วยให้เหมาะสม ส าหรับการวางแผนอนาคตขององค์การลักษณะของหน่วยธุรกิจกลยุทธ์จะเป็นหน่วย 
ธุรกิจหนึ่ง ๆ หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ก็คือ
จะต้องมีคู่แข่งที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงต้องสามารถวางแผนร่วมกันโดยเน้นสนใจที่ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ตลาดที่มุ่งหวัง สิ่งอ านวยความสะดวก และองค์การเป็นเอกเทศ โดยแยกออกจากหน่วยธุรกิจ  
กลยุทธ์อื่น ๆ ได้ ผู้บริหารมีอ านาจสั่งการในแผนที่ได้รับทั้งที่เก่ียวข้องกับเทคนิคการผลิต การตลาด การเงิน
และบุคคล (เสน่ห์  จุ้ยโต, 2558 : 10 - 34)   
    2.2 ตัวแบบกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำก ำลังของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง             
          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ที่เหมำะสม   

แผนภูมิที่ 3.3  กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำก ำลังของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ที่เหมำะสม 

 
                                                      กลยุทธ์ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

 

 
 
           โครงสร้ำงของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง               อัตรำก ำลังที่เหมำะสมของส ำนกักำรศึกษำต่อเนื่อง 

 
 
 

ส ำนักงำนเลขำนกุำร 

 

  

 

 

 

 

 

นำยทันดร   

ธนะกลูบริภัณฑ ์

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ 

 

 

 

  

 

ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล 

 

 

 

  

ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

  

ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสตูร
กำรฝึกอบรม 

 
  
 

 

 

 

 

นำยทันดร   

ธนะกลูบริภัณฑ ์

ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี 
กำรฝึกอบรม 

 
 
 
  

 

ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม 
 
 
 
  

สู่กำรเป็นหน่วยธุรกิจกลยุทธ ์
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    ตัวแบบการการจัดโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เหมาะสม อธิบายได้ถึงการบริหารองค์การในอนาคตมุ่งสู่เชิงกลยุทธ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมขององค์การ จึงมีการปรับโครงสร้างการให้สอดคล้อง และที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ ความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ และโครงสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (เสน่ห์  จุ้ยโต, 2545 : 224)   
    2.3 ตัวแบบกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่มีผลโดยตรง    

แผนภูมิที่ 3.4  ปัจจัยกดดัน 5 ประกำรที่มีผลต่อกลยุทธ์องค์กำร  
 

                                                คู่แข่งขนัรำยใหม่ : สถำบันฝึกอบรมของมหำวิทยำลัยและเอกชน 
                                                                และสถำบนัฝึกอบรมของบริษัทธุรกจิเอกชน 

 

          อ ำนำจต่อรองของเครือข่ำย :                                                             อ ำนำจต่อรองของผู้ซ้ือ :  
          สมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำช                 ควำมรุนแรงในกำรแข่งขัน :                ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีทำงเลือก              
          ชมนักศึกษำ มสธ. องค์กร                    อบรมที่ดีกว่ำและถูกกว่ำ                  ในกำรฝึกอบรมที่ มสธ. หรือ  
          ภำคส่วนท้องถิ่น องค์กำรอื่น ๆ                                                             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) คือเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์คู่แข่งสภาพแวดล้อม 
การแข่งขัน เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ของกิจการและปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมี Michael E. Porter 
เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้ โดยแรงกดดันทั้ง 5 ประการ (Five Force Model https://inc.karmins.com) ดังนี้ 
    1) การเข้ามาใหม่ของคู่แข่งรายใหม่ เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง เพราะจะท าให้ส่วนแบ่งทางการ 
ตลาดของธุรกิจลดลง 
  2) การต่อรองของลูกค้า ผู้ประกอบการต้องสร้างคุณค่าในตัวสินค้า (คุณค่าของสินค้า คือประโยชน์ 
ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้งานผลิตภัณฑ์) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
  3) สินค้าทดแทน ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาว่า ลูกค้าสามารถหาสินค้าทดแทนได้ยากง่าย
เพียงใด การเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนมีความยากง่ายเพียงใด ระดับราคาและคุณภาพของสินค้าทดแทน 
 
 
 

https://inc.karmins.com/
https://inc.karmins.com/
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   4) ช่องทางผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาในสภาพแวดล้อมของธุรกิจว่า  มีผู้จัด
จ าหน่ายรายใดมีอ านาจต่อรองได้สูง การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการจะท าให้มีอ านาจต่อรองกับผู้จัดหาปัจจัย
การผลิต 
  5) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาถึงจ านวนคู่แข่งภายใน
อุตสาหกรรม สัดส่วนตลาดของคู่แข่งแต่ละราย เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการเข้าท าตลาดในผลิตภัณฑ์นั้น 
    2.4 ตัวแบบที่ใช้ในกำรวิเครำะห์กำรก ำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ  
         องค์กำร     

แผนภูมิที่ 3.5  กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กำร 
 

                   กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กำร 
 

            กลยุทธ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า : ใครคือลูกค้าที่เป็นผู้เข้ารับ   
               การฝึกอบรม และพฒันามาจากองค์การใด พื้นที่ใด 
      กลยุทธ์ผู้น าตน้ทุน : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมถูกกว่าคู่แข่งขัน   
       กลยุทธ์ความแตกต่างและนวัตกรรม : มีเทคนิค วิธีการฝึกอบรมแบบใหม่ 

    ตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในด้านกลยุทธ์การแข่งขัน  นั่นหมายความว่า
แผนงานส าคัญที่องค์การจะใช้เป็นแนวทางในการบรรลุสู่เป้าหมายหลักขององค์การ  การจัดท ากลยุทธ์ 
ในเชิงรุกให้ประสบความส าเร็จมุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้า การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศบุคคล และหน่วยงานจะต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม เพ่ือการบริการลูกค้าที่มีมาตรฐาน 
มากขึ้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท างานให้มากขึ้น 

    กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นหลักการที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับหน่วยงาน สิ่งส าคัญอยู่ที่การจัดการวางแผนเรื่องเวลา ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ตามมาอย่างมากมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง เครื่องมือที่จะน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ 
ในการด าเนินงานและการให้บริการ ที่จะท าให้เกิดผลผลิตมาแข่งขันกับคู่แข่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการตามหลักกลยุทธ์ เป็นการลดระยะเวลาการการด าเนินงานในแต่ละช่วง และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบตามหลักกลยุทธ์ 
คือ พยายามพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความรวดเร็วในการส่ง/รับข้อมูลข่าวสาร ในการฝึกอบรม เน้นการ
ฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน ากลับไปพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้  อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ที่ดี รอบคอบ ตัดสินใจเร็วและถูกต้อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
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การท างานในกระบวนงานการจัดฝึกอบรมอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา ไม่ข้ามขั้นตอนจะช่วยลดความล่าช้าและ
ผลกระทบที่จะตามมา 

   กลยุทธ์ผู้น าต้นทุน เป็นกลยุทธ์ซึ่งมุ่งที่การผลิตที่มีมาตรฐานเน้นที่การสร้างความได้เปรียบทางด้าน
ต้นทุนการผลิตและด าเนินงานต่อหน่วยที่ต่ า การพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คู่แข่งขันมาเป็นแนวทางในการลดต้นทุนทางการจัดการขององค์กร เช่น ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และมี
คุณภาพขณะที่ต้นทุนถูกกว่าคู่แข่งขัน การลดเวลาของกระบวนการท างานให้สั้นลง แต่ค่าใช้จ่ายในการตอบ
แทนพนักงานเท่าเดิม เป็นต้น 

    กลยุทธ์ความแตกต่างและนวัตกรรมมุ่งเน้นการสร้างสินค้าใหม่ โดยองค์การจะต้องสร้างสินค้า 
และบริการที่มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่ง จะประสบความส าเร็จเหนือคู่แข่งได้นั้นจะต้องเกิดขึ้นจากความแตกต่าง
เหนือกว่าองค์การอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยที่จะท าให้องค์การเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างต่อเนื่อง  
ย่อมเป็นความสามารถในด้านนวัตกรรมขององค์การซึ่งนวัตกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการชนิดใหม่เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงคุณค่าท่ีน าเสนอให้กับลูกค้าในลักษณะที่แตกต่างกัน 

สรุประบบและขั้นตอนกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำตัวแบบกำรจัดโครงสร้ำงส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช : ตัวแบบใหม่ 
    1. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2. ระบบการบริการวิชาการแก่สังคม : การบริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน  
การบริการวิชาการแก่สังคมโดยแสวงหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
  3. ระบบการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังที่สอดคล้อง 
  4. โครงสร้างเป็นหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ อัตราก าลังทีมีปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม 
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บทท่ี 4   
ผลกำรศึกษำวิเครำะห ์

 

    จากการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังไม่เหมาะสม จึงเห็นควรต้องมีการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำก ำลังของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง   
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ในปัจจุบัน  
  1.1 ผลกำรวิเครำะห์กำรจัดโครงสร้ำงแบบหน้ำที่ 
         1.1.1 สภาพการณ์ในปัจจุบัน  

      ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีภารกิจให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการ
สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดอภิปรายทางวิชาการ 
การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ การสาธิต/การแสดง การจัดกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น การจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  
การให้ค าปรึกษาในการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นสห
วิทยาการในอุทยานการศึกษาให้ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  พัฒนา
คุณภาพชีวิตและการงาน รวมถึงการจัดกิจกรรม นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีใน
เทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

        การแบ่งส่วนราชการจัดตั้งส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ขึ้ นอย่ า ง เป็นทางการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลั ย  เ รื่ องการแบ่ งส่ วนราชการใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532) ประกอบด้วย 
      1) ส านักงานเลขานุการ    
      2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล   
      3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม                                                            
      4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม   
      5) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  
      6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา   
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      ลักษณะโครงสร้างของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เป็นไปตามกรอบการแบ่งส่วนราชการจัดตั้งส านักการศึกษาต่อเนื่องขึ้นอย่างเป็นทางการตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 
2532 ดังกล่าว กระบวน การจัดท าและโครงสร้างเป็นไปตามรูปแบบราชการและตัวบทกฎหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด   

      หากเมื่อย้อนไปตั้งแต่ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ถูก
จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา การบริหารงาน
ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในช่วงแรกนั้น เป็นการบริหารงานที่
ก่อร่างสร้างส านักให้มีความก้าวหน้า การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัย -
ธรรมาธิราช และบุคลากรในช่วงแรกที่มาปฏิบัติงานจะเป็นการยืมตัวมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในขณะนั้นด ารงต าแหน่งรักษาการ
ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทั้งสิ้น แต่ในปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการแต่งตั้ง
หัวหน้างานแผนงานการเงิน สังกัดส านักงานเลขานุการ ให้รับผิดชอบดูแลปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
การเงิน และงานเชิงนโยบายของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเป็น
ต าแหน่งหัวหน้างานต าแหน่งเดียวในส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

         1.1.2 วิเคราะห์โครงสร้างปัจจุบัน  

      จากระบบการบริหารงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช การด าเนินงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม มีลักษณะของการท างานที่แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบแยกจากกัน โดยฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบในการ
วิเคราะห์โครงการ จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม  ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดท าสื่อต่าง ๆ และฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม ซึ่งในบางช่วงที่มีการจัดฝึกอบรมพร้อมกันหลายหลักสูตร ท าให้การ
ปฏิบัติงานบางส่วนเกิดความสะดุด ล่าช้า ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน หรือบริหารงานใน
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม เนื่องจากโครงสร้างในการบริหารงานเป็นลักษณะการแบ่งภาระงานความ
รับผิดชอบแยกจากกันของกลุ่มงานฝึกอบรม 3 ฝ่าย ดังกล่าว ดังแผนภูมิที่ 4.1 
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งำนธุรกำร 

  งำนอ ำนวยกำร  

 

  

 

 

 

 

 

นำยทันดร   

ธนะกลูบริ

ภัณฑ ์

งำนธุรกำร 

  

งำนเผยแพร่ทำงสื่อสิ่งพิมพ์ 
  

งำนสัมฤทธิบัตร 
   

      งำนนวัตกรรมกำรศึกษำ 
  

 งำนเผยแพรท่ำงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

 งำนบริหำรท่ัวไป                          

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

นำยทันดร   

ธนะกลูบริ

ภัณฑ ์

   งำนจัดกำรอุทยำนกำรศึกษำ 
  
  งำนจัดนิทรรศกำรและกำรแสดง 
  

  
 

  
 

งำนจัดฝึกอบรม 

หลักสูตรท่ัวไป 

งำนจัดท ำโครงกำรและ 

พัฒนำหลักสูตร 

 

งำนวิเครำะห์โครงกำร 
  

   งำนประชำสัมพันธ ์      
   

  งำนจัดท ำข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย 
            และรับสมัคร 

งำนประเมินผล 

  
 

งำนพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 และเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม 

  

งำนศิลปกรรมสื่อ 

  

   งำนพัฒนำสื่อสิ่งพิมพ์ 
  

   งำนจัดฝึกอบรมหลักสูตร

ร่วมมอืกับหน่วยงำนภำยนอก 

งำนตลำดและฝึกอบรม

ทำงไกล 

แผนภูมิที่ 4.1  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ปัจจุบัน 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

                                         

                          

       

     

    

  

              งำนธุรกำร                                                งำนธุรกำร                  งำนธุรกำร 

 

 

 

 

 
 

 

          ที่มา : ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557   

 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 

  

 

 

 

 

 

นำยทันดร   

ธนะกลูบริภัณฑ ์

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

  

   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง          

ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตร 
กำรฝึกอบรม 

ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี 
กำรฝึกอบรม 

ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม 
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  1.2 อัตรำก ำลังปัจจุบัน    

       อัตราก าลังปัจจุบันของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประกอบ ด้วยข้าราชการ จ านวน 31 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน ลูกจ้างประจ าเงิน
รายได้จ านวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน 9 คน  รวมทั้งสิ้น 46 คน (ตำรำงที่ 2.1 หน้ำ 
12 - 13) 

  1.3 กำรจัดโครงสร้ำงแบบหน้ำที่ 

  การจัดโครงสร้างองค์การเป็นการสร้างแบบของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ 
ขององค์การ ซึ่งแต่ละส่วนประกอบจะต้องประสานสัมพันธ์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การจึงแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกงาน
ออกเป็นส่วน ๆ การมอบอ านาจหน้าที่ในแต่ละส่วนงาน การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
จึงสรุปได้ดังนี ้
    1. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษในการหารายได้แบบหน่วยธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU)  ที่เน้นกลยุทธ์ด้านต้นทุน 
โดยกลยุทธ์จะเน้นการบริหารการผลิตและการตลาด เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีต้นทุนต่ าแต่ยังคงคุณภาพของ
สินค้าได้ตามที่ก าหนด ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์ระดับหน้าที่ในองค์กร
จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับองค์กร  
   2. หลักการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงโครงสร้างของส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องเป็นโครงสร้างแบบแนวราบ (flat organization) ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานตามกลยุทธ์และแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้งการให้บริการในลักษณะ One - 
stop Service ของงานด้านฝึกอบรมที่เป็นการรวมกลุ่มงานมาปฏิบัติงาน ณ จุดเดียวกันทั้ง 3 ฝ่าย 
และ Office Automation เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร การบริการ และการประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
  3. หลักการปรับปรุงงาน การปรับปรุงงานใหม่โดยบูรณาการงานของส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งใช้หลักการรวมงานประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน การ
สับเปลี่ยนคนปรับเปลี่ยนสถานที่ท างาน ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
สะดวก คล่องตัว รวมทั้งการจัดกลุ่มงานในลักษณะการท างานเป็นทีม และเป็นการปรับปรุง งานให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  ดั งนั้น  การจัดโครงสร้ างองค์การตามแบบ หน้ าที่ ของส านักการศึกษาต่อ เนื่ อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงไม่เหมาะสมกับการด าเนินงานในรูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
การจัดโครงสร้างแบบหน้าที่จึงไม่สามารถบรรลุกลยุทธ์ทางการแข่งขัน และไม่สามารถตอบสนองต่อ
ลูกค้าและการแข่งขันได้ การจัดโครงสร้างองค์การต้องแปรเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมทาง 
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การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี รวมทั้งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อ
สภาพแวดล้อมของงาน ซึ่งได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง ผู้สนับสนุน และผู้ควบคุม องค์การแบบกลยุทธ์ที่มีความ
คล่องตัวบริการลูกค้า และผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุด  ระบบราชการแบบ
หน่วยธุรกิจมีการจัดแผนกงานที่ยืดหยุ่น มีอ านาจการตัดสินใจได้คล่องตัว รวดเร็ว มีการจัดแผนกงาน
ตามแบบผลิตภัณฑ์ ลูกค้า พ้ืนที่ และโครงการ เป็นการรวมกลุ่มทางธุรกิจที่เอาไว้หมวดหมู่เดียวกัน 
แล้วมีการบริหารจัดการแบบอิสระ การท างานจะมุ่งไปสู่ความหลากหลายของตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
กรณีท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีดีจะช่วยท าให้ลดขั้นตอนและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ        

  1.4 อัตรำก ำลังของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

    การศึกษาวิเคราะห์สภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
รวมทั้งการศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอก สถานการณ์ภายในองค์การอาจจ าแนกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่เป็นสภาพปัจจุบัน และส่วนที่เป็นปัญหาสภาพปัจจุบันจะศึกษาวิเคราะห์ประเมินในสิ่ง
ต่อไปนี้ 
  1) วัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ 
   2) จ านวนและคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์  
   3) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่ก าหนดว่า จะด าเนินการแยกตามหน่วยงาน  
   4) ศึกษาและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า มีจ านวนมากน้อยเพียงใด     

    นอกจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานการณ์ภายในแล้ว ยังต้องศึกษา
วิเคราะห์ในส่วนที่เป็นปัญหา ดังนี้ 
    1) ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร จะต้องศึกษาวิเคราะห์ว่า การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพราะเหตุใด ซึ่งอาจเป็นปัญหาทั้งในส่วนของปริมาณทรัพยากรมนุษย์ 
ไม่เพียงพอ และคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์ไม่เหมาะสม 
    2) ปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต้องศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในขั้นตอนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุม   

   3) ปัญหาด้านงบประมาณเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในส่วนที่เป็นค่าจ้างเงินเดือน 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากร รวมทั้งความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์    

  สภาพโครงสร้างของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปัจจุบันยัง
มีอัตราก าลังไม่สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมที่มีการแปรเปลี่ยน การบริหารงานฝึกอบรมซึ่งเป็นภารกิจ
หลักของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังขาดความคล่องตัวด้าน
ทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลที่จะด าเนินงานเชิงรุกในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เช่น การด าเนินงาน
ด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นส่วนส าคัญในการหากลุ่มเป้าหมายและหารายได้ ในการเพ่ิม
ลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า เป็นต้น ซึ่งงานฝึกอบรมทั้ง 3 ฝ่าย ได้ถูกก าหนดให้มีการแบ่งงานของ 
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แต่ละฝ่ายแยกจากกัน การด าเนินงานของฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบ
การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรม การปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรม การประเมินผลโครงการฝึกอบรม   ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม รับผิดชอบใน
การด าเนินงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตสื่อโสตทัศน์  ซึ่งในอดีตจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการผลิต
ชุดฝึกอบรม และผลิตสื่อต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบรรยายให้กับวิทยากร ประกอบกับปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลง การผลิตสื่อต่าง ๆ จึงได้ลดความจ าเป็นในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
โสตทัศน์ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทดแทน ขณะเดียวกันการด าเนินงานของฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรมจะรับผิดชอบด าเนินงานในการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรผู้สนใจภายนอก 
หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ดังนั้น การเกลี่ยอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรที่ถูกลดภาระงาน
ลงอันเป็นผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกนั้น รับผิดชอบงานอ่ืนซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพ
ขีดความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหลักของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในอนาคต   

2. ผลกำรพัฒนำตัวแบบกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำก ำลังของส ำนักกำรศึกษำ  
   ต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช สู่หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
  2.1 ผลกำรพัฒนำตัวแบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสู่หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในอนำคต  

   ตำรำงท่ี 4.2 กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
เปรียบเทียบ ปัจจุบัน ปรับใหม่  

1. จ ำนวนฝ่ำย ชื่อฝ่ำย  
      
        

1) ส านักงานเลขานุการ 
2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  
    การฝึกอบรม 
5) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ 
   หลักสูตรการฝึกอบรม  
6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา  

1) ส านักงานเลขานุการ 
2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
3) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาคธุรกิจ 
4) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาครัฐ  
 
5) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การลักษณะ 
    พิเศษ  
6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา  
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   ตำรำงท่ี 4.2 กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (ต่อ) 
เปรียบเทียบ ปัจจุบัน ปรับใหม่ 

2. จ ำนวนงำน ชื่องำน      1) ส านักงานเลขานุการ   
    1.1 งานอ านวยการ 
    1.2 งานบริหารทั่วไป 

1) ส านักงานเลขานุการ     
    1.1 งานบุคคลและระบบงาน  
    1.2 งานอ านวยการ  
    1.3 งานแผนงาน  
    1.4 งานการเงิน บัญชีและ    
          งบประมาณ 

 2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
    2.1 งานธุรการ 
    2.2 งานสัมฤทธิบัตร 
    2.3 งานเผยแพร่ทางสื่อ 
         อิเล็กทรอนิกส์ 
    2.4 งานเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์     

2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
    2.1 งานธุรการ 
    2.2 งานโครงการสัมฤทธิบัตร  
    2.3 งานกิจกรรมวิชาการ  
         เพ่ือสังคม 
    2.4 งานสื่อและนวัตกรรม  
         วิชาการเพ่ือสังคม  

 3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
    3.1 งานธุรการ 
    3.2 งานประชาสัมพันธ์ 
 
    3.3 งานจัดท าข้อมูล  
         กลุ่มเป้าหมายและรับสมัคร 
    3.4 งานจัดฝึกอบรมหลักสูตร     
         ทั่วไป  
    3.5 งานจัดฝึกอบรมหลักสูตร   
         ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

3) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาคธุรกิจ* 
    3.1 งานธุรการ 
    3.2 งานการตลาดและลูกค้า  
         สัมพันธ์ 
    3.3 งานบริหารโครงการ  
         ฝึกอบรม 
    3.4 งานสื่อและนวัตกรรม 
         การฝึกอบรม    

 4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  
    การฝึกอบรม 
    4.1 งานธุรการ 
    4.2 งานพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 
    

4) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาครัฐ** 
 
    4.1 งานธุรการ 
    4.2 งานการตลาดและลูกค้า  
         สัมพันธ์ 
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   ตำรำงท่ี 4.2 กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (ต่อ) 
เปรียบเทียบ ปัจจุบัน ปรับใหม่ 

    4.3 งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        และเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
   4.4 งานศิลปกรรมสื่อ 
 
5) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ 
     หลักสูตรการฝึกอบรม 
    5.1 งานธุรการ 
    5.2 งานวิเคราะห์โครงการ 
 
    5.3 งานจัดท าโครงการและ  
         พัฒนาหลักสูตร 
    5.4 งานประเมินผล 
 

   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 งานนวัตกรรมการศึกษา 
 
    6.3 งานจัดการอุทยาน 
         การศึกษา  
    6.4 งานจัดนิทรรศการและ 
         การแสดง 

6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
    6.1 งานธุรการ 
    6.2 งานท านุบ ารุง 
         ศิลปวัฒนธรรม  
    6.3 งานอุทยานการศึกษา        

*   ได้แก ่ธุรกิจเจ้ำของคนเดียว  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  บริษัทจ ำกัด  บริษัทมหำชนจ ำกัด  
**   ได้แก่ องค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง  (ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอื่น 
      ที่มีชื่อเรียกอย่ำงอื่นและฐำนะเทียบเท่ำกรม)  องค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค  (จังหวัด อ ำเภอ    
      ต ำบล หมู่บ้ำน) และองค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  องค์กำรบริหำร 
      ส่วนต ำบล เทศบำล กรุงเทพมหำนคร  เมืองพัทยำ) 
***  ได้แก่ องค์กำรรัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  องค์กำรในก ำกับของรัฐ  องค์กำรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ    

องค์กำรภำคประชำสังคม เช่น สมำคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่มอำชีพ เป็นต้น องค์กำรภำคประชำชน  
เช่น สภำองค์กรชุมชน สภำเกษตรกรแห่งชำติ สภำพัฒนำกำรเมือง วิสำหกิจชุมชน 
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   ตำรำงท่ี 4.2 กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (ต่อ) 
เปรียบเทียบ ปัจจุบัน ปรับใหม่ 

3. อัตรำก ำลัง 
   ในแต่ละฝ่ำย    

1) ส านักงานเลขานุการ 12 อัตรา 
    1.1 งานอ านวยการ 
    1.2 งานบริหารท่ัวไป 
 

1) ส านักงานเลขานุการ 12 อัตรา     
    1.1 งานบุคคลและระบบงาน  
    1.2 งานอ านวยการ   
    1.3 งานแผนงาน  
    1.4 งานการเงิน บัญชีและ  
         งบประมาณ 

 2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 7 อัตรา 
    2.1 งานธุรการ 
    2.2 งานสัมฤทธิบัตร 
    2.3 งานเผยแพร่ทางสื่อ 
         อิเล็กทรอนิกส์ 
    2.4 งานเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์     

2) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 7 อัตรา 
    2.1 งานธุรการ 
    2.2 งานโครงการสัมฤทธิบัตร  
    2.3 งานกิจกรรมวิชาการเพือ่สังคม 
 
    2.4 งานสื่อและนวัตกรรมวิชาการ  
         เพื่อสังคม  

 3) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 10 อัตรา 
 
    3.1 งานธุรการ 
    3.2 งานประชาสัมพันธ์ 
    3.3 งานจัดท าข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
         และรับสมัคร 
    3.4 งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรท่ัวไป  
    3.5 งานจัดฝึกอบรมหลักสูตร   
         ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

3) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาคธรุกิจ 
    8 อัตรา 
    3.1 งานธุรการ 
    3.2 งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 
    3.3 งานบริหารโครงการฝึกอบรม 
 
    3.4 งานสื่อและนวัตกรรม 
         การฝึกอบรม     

 4) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี           
    การฝึกอบรม 6 อัตรา  
    4.1 งานธุรการ 
    4.2 งานพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ ์
 
    4.3 งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
         และเทคโนโลยีการฝึกอบรม 

4) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาครฐั     
    6 อัตรา  
    4.1 งานธุรการ 
    4.2 งานการตลาดและลูกค้า   
         สัมพันธ์ 
    4.3 งานบริหารโครงการฝึกอบรม 
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   ตำรำงท่ี 4.2 กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (ต่อ) 
เปรียบเทียบ ปัจจุบัน ปรับใหม่ 

     4.4 งานศิลปกรรมสื่อ     4.4 งานสื่อและนวัตกรรมการ 
         การฝึกอบรม     

 5) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ 
     หลักสูตรการฝึกอบรม 5 อัตรา  
    5.1 งานธุรการ 
    5.2 งานวิเคราะห์โครงการ 
 
    5.3 งานจัดท าโครงการและ  
         พัฒนาหลักสูตร 
    5.4 งานประเมินผล 

5) ฝ่ายฝึกอบรมองค์การลักษณะ 
    พิเศษ 6 อัตรา 
    5.1 งานธุรการ 
    5.2 งานการตลาดและลูกค้า  
         สัมพันธ์ 
    5.3 งานบริหารโครงการ 
         ฝึกอบรม 
    5.4 งานสื่อและนวัตกรรม 
         การฝึกอบรม    

 6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา 6 อัตรา 
    6.1 งานธุรการ 
    6.2 งานนวัตกรรมการศึกษา 
    6.3 งานจัดการอุทยาน 
         การศึกษา  
    6.4 งานจัดนิทรรศการและ 
         การแสดง      

6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา 6 อัตรา  
    6.1 งานธุรการ 
    6.2 งานท านุบ ารุง 
         ศิลปวัฒนธรรม  
    6.3 งานอุทยานการศึกษา        
 

  รวม  46  อัตรา รวม  45  อัตรา 
 

    การพัฒนาตัวแบบโครงสร้างการบริหารงานสู่หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์  ได้ก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งหัวหน้างานแต่ละงานที่ปรับใหม่ในแต่ละฝ่าย ให้มีลักษณะงานและการใช้ศักยภาพในการ
ท างานของบุคลากรที่โดดเด่นชัดเจนกว่าโครงสร้างการบริหารงานแบบเดิม ประกอบกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานในอนาคตจะต้องสอดรับกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
ในการพัฒนาองค์กร โดยใช้กลไกทางโครงสร้างการบริหารงานขององค์การในการขับเคลื่อนพันธกิจ
ไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ โครงสร้าง
ใหม่ใช้จ านวนอัตราก าลังเท่าเดิม ไม่มีส่วนกระทบในการขออัตราก าลังเพ่ิมหรือใช้งบประมาณเพ่ิมแต่
อย่างใด 
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  2.2 กำรจัดโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังของ 6 ส่วนงำน 
         2.2.1  ส านักงานเลขานุการ มี 12 อัตรา ประกอบด้วย เลขานุการส านัก และแบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้ 
       1) งานอ านวยการ  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) งานกิจกรรมวิชาการเพ่ือสังคม  1 อัตรา 
            4) งานสื่อและนวัตกรรมวิชาการเพ่ือสังคม 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) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  2 อัตรา 
           3) งานอุทยานการศึกษา  2 อัตรา  
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    จากบริบทโครงสร้างที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นถึงการพัฒนาตัวแบบการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความ
แตกต่างกันในกระบวนการในการบริหารงาน แนวทางการพัฒนาโครงสร้างองค์การ เพ่ือผลักดัน
ศักยภาพการบริหารงานขององค์การ การปรับโครงสร้างการบริหารงานจึงอยู่ภายใต้กรอบที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีตัวแบบการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์และอัตราก าลัง ที่เน้นการหารายได้รูปแบบหน่วยธุรกิจเชิง 
กลยุทธ์ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

    การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาระส าคัญคือ ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลัง
ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปัจจุบัน และต้นแบบการพัฒนาโครงสร้าง
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิเคราะห์ 2 แนวทาง คือ  1) โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปัจจุบัน  2) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน
และอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์   

สรุปผลกำรศึกษำวิเครำะห์ 

   1) ผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำก ำลังของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ปัจจุบัน  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ด าเนินงานในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และการด าเนินงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการด าเนินงานที่เน้นการหารายได้รูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Business Unit : SBU) โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ทั้งวิชาการและวิชาชีพให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การลักษณะพิเศษ โดยให้
ค าปรึกษาในการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยระบบการบริหารงานและโครงสร้างของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจการหารายได้รูปแบบหน่วย
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU) อย่างชัดเจน ท าให้การด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เท่าที่ควร ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างจาก
หน่วยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งในด้านกายภาพและการบริหารงาน รวมทั้งอัตราก าลังที่
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ที่ต้องด าเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างประหยัด 
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากท่ีสุด 

    2) ผลกำรวิเครำะห์ต้นแบบกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำก ำลังของส ำนัก
กำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช แบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์  การบริหารงานจะมี
การวางแผนผลิตภัณฑ์ หรือการให้ บริการแต่ละประเภทขององค์การ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้เมื่อเทียบการแข่งขันของคู่แข่งขัน โดยทั่วไปการพิจารณาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ 
หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ
องค์การกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์การจะใช้ในการแข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
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(Strategic Business Unit : SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจ นี้จะมุ่งการเพ่ิมก าไร และขยายการเติบโต
ให้มากขึ้นมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) และการจ ากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy) 

อภิปรำยผล 

    กรณโีครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย -
ธรรมาธิราช จะเห็นได้ว่า จ านวนการจัดตั้งฝ่ายทั้งหมดของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย -
ธรรมาธิราช มีการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากถูกก าหนดด้วยภารกิจหลัก
ในการบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นหน่วยงานที่หารายได้ จึงอยู่บน
พ้ืนฐานของการให้บริการในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้ง
ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงต้องมีความพร้อมใน
การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพไปสู่การพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของ
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สู่หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในอนาคตอย่างเต็ม
ศักยภาพ  

    กรณีกระบวนการจัดท าโครงสร้างองค์การของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช ซึ่งเป็นหน่วยงานที่หารายได้รูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU) 
จึงควรก าหนดแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างองค์การก่อนด าเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมด  
ผ่านแนวทางการบริหารงานด้านโครงสร้างองค์การ และออกแบบโครงสร้างหน่วยงานตามรูปแบบหน่วย
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีแนวคิดในการ
พัฒนาหน่วยงานที่ต้องด าเนินงานในการหารายได้รูปแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ท าให้การจัดท าโครงสร้าง
การบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปแบบ
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น) ในการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการ
บริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความชัดเจนบน
พ้ืนฐานที่ส าคัญประกอบด้วย 1) ความสอดคล้องกับสภาพความแตกต่างของศาสตร์วิชา  2) อาศัยการมี
ส่วนร่วมเป็นกลไกในการออกแบบโครงสร้างองค์การ  3) ใช้กลไกในการบริหารจัดการมาเป็นแนวทางใน
การปรับโครงสร้างมากกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมโดยสิ้นเชิง จึงท าให้การจัดท าโครงสร้างการ
บริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

    โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้ความส าคัญในการ
บริหารงาน จึงให้จัดท าเป็นคู่มือการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช และน าเสนอต่ออธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(ตามหนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/2252  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557   เรื่องการปรับโครงสร้างและอัตราก าลัง
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ภายในส านักการศึกษาต่อเนื่อง โดยส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้น าเสนอ
อธิการบดีอย่างเป็นทางการ) รวมทั้งแจ้งบุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ให้ถือปฏิบัติอย่างเป็นทางการ การด าเนินการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ใช้ระยะเวลา
ด าเนินการกว่า 4 เดือน 

    ตามบริบทในการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท าให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์ของเวลาที่เหมาะสม 
กล่าวคือเมื่อได้ใช้ไประยะเวลาหนึ่งได้มีการพิจารณาผลการด าเนินงาน และปรับปรุง โครงสร้างในการแบ่ง
ภาระงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัว และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นตามเจตนารมณ์
การพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช 

ปัญหำอุปสรรค 

  ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การประกาศที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงสร้างการบริหารงาน
บุคคล ยังไม่สามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติได้ เนื่องจากจะต้องผ่าน
กระบวนการในการน าเสนอของกองแผนงาน ประกอบกับระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานในการพิจารณา
อนุมัติ แต่การจัดท าโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการแบ่งส่วนราชการในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัย -
ธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 มาตรา 23 ซึ่งเป็นอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อ านวยการส านัก ในฐานะ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในกิจการของส านัก การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 6 ฝ่าย ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ  ฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล  ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาคธุรกิจ  ฝ่ายฝึกอบรมองค์การภาครัฐ   ฝ่ายฝึกอบรมองค์การลักษณะ
พิเศษ และฝ่ายอุทยานการศึกษา (ตามหนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/2252 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557  เรื่อง
การปรับโครงสร้างและอัตราก าลังภายในส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
โดยส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้น าเสนออธิการบดีอย่างเป็นทางการ) 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
                1.1 ควรน ำเสนอกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชไปยังสภำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เพ่ือปรับปรุงการจัด
ส านักงานใหม่ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน 6 ส่วนงาน จ านวนฝ่าย 
อัตราก าลัง และพันธกิจของแต่ละฝ่าย รวมทั้งจ านวนงาน ชื่องาน ของแต่ละงาน เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย 
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สุโขทัยธรรมาธิราชเห็นชอบในการปรับโครงสร้างของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช ให้มีพันธกิจในการแสวงหารายได้ด้านการฝึกอบรม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป 

     1.2 ควรจัดอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับพันธกิจของแต่ละฝ่ำย โดยใช้อัตราก าลังที่มีอยู่ให้เกิด
ความคุ้มค่า  

       1.3 ควรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในแต่ละฝ่ำยให้มีควำมชัดเจน ส าหรับการท างานมาตร -
ฐานสูงอย่างมืออาชีพ เมื่อมีการปรับโครงสร้างใหม่ คือ 
          - สมรรถนะหลักของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
          - สมรรถนะกลุ่มงาน 
          - สมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 

  2. ข้อเสนอแนะกำรปรับโครงสร้ำงของส ำนักในมหำวิทยำลัย 
                2.1 ควรจัดตั้งส ำนักบริกำรวิชำกำรแก่สังคมขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นการแสวงหารายได้
ประกอบด้วย            
                      - ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
                      - ฝ่ายฝึกอบรม 3 ฝ่าย 
                      - ฝ่ายวิจัยลักษณะพิเศษ 

               2.2  ควรจัดตั้งส ำนักอุทยำนกำรศึกษำรัชมังคลำภิเษก ประกอบด้วย 
            - งานอุทยานการศึกษา 
                      - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                      - งานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
            - งานธุรการ 
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ส ำนักงำนเลขำนุกำร  

พันธกิจส ำนักงำนเลขำนุกำร 

  ส านักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานกลางในการให้การสนับสนุนการด าเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ของ

ส านักด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย  งานอ านวยการ  งานบุคคลและ

ระบบงาน  งานแผนงาน  งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ  ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบใน

การด าเนินงาน ดังนี้ 

  1.  งำนอ ำนวยกำร    

           1)  รับ ส่ง เวียนหนังสือ 

           2)  เสนอแฟ้ม  

           3)  ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ ส าเนาเอกสาร  

           4)  จัดท าสถิติวันลารายเดือน  

           5)  จัดเก็บ ท าลายหนังสือ 

           6)  งานประชุมบุคลากร/ส านักงานเลขานุการ       

           7)  งานเลขานุการผู้บริหาร      

           8)  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบสามมิติ  

           9)  งานคลังพัสดุย่อย  

            10)  การเบิกจ่ายพัสดุจากกองพัสดุ  และลงทะเบียน   

         11)  จัดท าบัญชีครุภัณฑ์รายเดือนตามระบบพัสดุ และตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี  

         12)  การให้บริการยานพาหนะทั้งส่วนกลางและประจ าหน่วยงาน    

         13)  การควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    

         14)  การจัดและอ านวยบริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน    

         15)  การประสาน ดูแล ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ ดูแลความสะอาด    

         16)  งานจัดการส านักงานยุคใหม่ทันสมัย    

         17)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ และพนักงานขับรถ    

         18)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
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  2.  งำนบุคคลและระบบงำน   
           1)  งานประชุมผู้บริหารส านัก   
           2)  การสรรหา คัดเลือก จัดสอบ จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
           3)  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  ระยะ 5 - 15 ปี                  
           4)  การจัดโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลัง 
           5)  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
           6)  การพัฒนาบุคลากรโดยขอใช้ทุนกองทุน มสธ.12 ปี 
           7)  การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
           8)  การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรในการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน   
           9)  การจัดท าสมรรถนะของบุคลากร (Competency) แต่ละต าแหน่ง     
           10) การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งทุกต าแหน่ง   
           11) การสร้างความผูกพันกับองค์กรสนับสนุนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   
           12) ออกแบบการจัดท าแฟ้มสะสมงานที่เป็นแบบแผนเดียวกัน   
           13) การจัดท ารายงานประจ าปี   
           14) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

  3.  งำนแผนงำน   
           1)   จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5  ปี           
           2)   จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
           3)   จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี                     
           4)   จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส                   
           5)   งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการของฝ่าย                      
           6)   ติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม                   
          7)   ประสานรวบรวมการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้  งบประมาณเงินแผ่นดิน 
                       และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ                       
           8)   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                          
           9)   การจัดการความรู้ (KM)                           
           10) การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)                       
           11) งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  งำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ   
           1)  ตรวจสอบการใช้งบประมาณต่าง ๆ ทุกประเภท 
             2)  การจอง/ตัดโอน/เบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทในระบบสามมิติ 
           3)  จัดท าใบเสร็จรับเงิน ใบน าส่งเงินและน าเงินส่งกองคลัง  
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           4)  จัดท าสรุปรายละเอียดใบส าคัญเงินหมุนเวียน สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
                      งบประมาณต่าง ๆ ทุกประเภท   
           5)  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน        
           6)  ประสานติดตามการเบิกจ่ายตามแผน/โครงการกับทุกฝ่าย  
           7)  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการค านวณจุดคุ้มทุนหลักสูตรฝึกอบรม   
           8)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



49 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก ค 
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำน 
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คู่มือโครงสร้างการบริหารงานภายใน 
และอัตราก าลังส านกัการศึกษาต่อเนื่อง 
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บทที่ 1 บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

   ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีภารกิจให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตร  

และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดอภิปรายทาง

วิชาการ  การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ การสาธิต/การแสดง การจัดกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น การจัด

ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การให้ค าปรึกษา

ในการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นสหวิทยาการในอุทยานการศึกษาให้

ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการงาน รวมถึงการจัดกิจกรรม

นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

 
  ภำรกิจส ำนักกำรศึกษำต่อเนือ่ง            
  1. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ 

       1.1 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สนใจทั่วไป 

      1.2 การให้บริการจัดฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

     1.3 การจัดโครงการสัมฤทธิบัตร 

      1.4 การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ รวมทั้งกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ 

     1.5 การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

  2. การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่ 

      2.1 การจัดงานประเพณีส าคัญต่าง ๆ ของไทย 

      2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ รวมทั้งกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ 

      2.3 การจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 

      2.4 การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมหลัก ประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  
 

                              ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ   

       วิสัยทัศน์          ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยระบบ         

       (Vision)           และกลไกท่ีมีคุณภาพ และพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน   

                    การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของส านักไว้ว่า  

           “องค์กรนวัตกรรมการฝึกอบรมพัฒนาทุนมนุษย์ศิลปวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ”   

               

            ฝึกอบรมบุคลากร  พัฒนาทุนมนุษย์  ให้ค าปรึกษาปรับปรุงองค์กร   

     สืบสานศิลปวัฒนธรรม   

      พันธกิจ         M1 ฝึกอบรมบุคลากร  

      (Mission)           M2 พัฒนาทุนมนุษย์     

                  M3 ให้ค าปรึกษาปรับปรุงองค์กร     

               M4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม  

 

                                             CV1 คุณภาพ 

      ค่ำนิยมหลัก    CV2 ประทับใจ 

      (Core Value)   CV3 นวัตกรรมใหม่ 

               CV4 มืออาชีพ 

       

           SI 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ 

    ประเด็นยุทธศำสตร ์   SI 2 คุณภาพการให้บริการ    

    (Strategic Issues)   SI 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ         

        SI 4 พัฒนาองค์การ        
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ข้อมูลอัตรำก ำลังส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

   ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีบุคลากรที่ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้ 
 

จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภท 
 
อัตราของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  รวมทั้งหมด  46  อัตรา    
แบ่งออกเป็น  - ข้าราชการ   จ านวน  31  คน  
   - พนักงานมหาวิทยาลัย   จ านวน    5  คน        
  - ลูกจ้างประจ าเงินรายได้  จ านวน    1  คน       
  - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  จ านวน    9  คน 
 

จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมสังกัด 
 
แบ่งออกเป็น  - ส านักงานเลขานุการ       จ านวน  12  คน  
  - ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล       จ านวน    6  คน       
  - ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  (ฝึกอบรม 1 องค์การภาคธุรกิจเอกชน)  จ านวน    8  คน      
  - ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม (ฝึกอบรม 2 องค์การภาครัฐ)  จ านวน    7  คน      
  - ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม    จ านวน    6  คน      
     (ฝึกอบรม 3 องค์การลักษณะพิเศษ)   
  - ฝ่ายอุทยานการศึกษา        จ านวน    6  คน   
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บทที่ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

   ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้บริหารสูงสุดและมีรองผู้อ านวยการส านักเป็น  

ผู้ช่วยงาน ทางการบริหาร มีผู้บริหารส านักท าหน้าที่พิจารณาแนวทางการด าเนินงานของส านัก กลั่นกรองเรื่อง

ต่าง ๆ หรือ เสนอความเห็นก่อนน าเสนอที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการประสานงานระหว่างส านัก

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส าหรับการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายจะมีเลขานุการ

ส านักและหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบก ากับดูแลตามล าดับ  โดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ปรับใหม่  

ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานครั้งส าคัญของ

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ การฝึกอบรมแบบบริหารงานเบ็ดเสร็จครบวงจรในฝ่าย และการแต่งตั้งหัวหน้า

งานฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบภาระงานที่ก าหนด 

 โครงสร้างการบริหารงานภายในของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีดังนี้   

  1. ส านักงานเลขานุการ แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่  

     1.1 งานอ านวยการและพัสดุ  

    1.2 งานสารบรรณและบุคคล       

    1.3 งานแผนงานและนโยบาย 

    1.4 งานการเงินและบัญชี 

 2. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่  

     2.1 งานธุรการ  

    2.2 งานโครงการสัมฤทธิบัตร  

    2.3 งานกิจกรรมวิชาการเพ่ือสังคม  

    2.4 งานสื่อและนวัตกรรมวิชาการเพ่ือสังคม  

 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 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

    6.3 งานอุทยานการศึกษา    
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              ส ำนักงำนเลขำนุกำร  

 

พันธกิจส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 ส านักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานกลางในการให้การสนับสนุนการด าเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ของส านัก  
โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย งานอ านวยการและพัสดุ  งานสารบรรณและบุคคล  งานแผนงานและนโยบาย    
งานการเงินและบัญชี  ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ดังนี้ 

       1.  งำนอ ำนวยกำรและพัสดุ  
      1)  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบสามมิติ      
     2)  การจัดท าทะเบียนพัสดุ      
     3)  การเบิกจ่ายพัสดุจากกองพัสดุ  และลงทะเบียน 
     4)  การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
     5)  การให้บริการขอใช้รถยนต์ทั้งส่วนกลางและประจ าหน่วยงาน และประสานการปฏิบัติงานกับ              
           พนักงานขับรถ   
     6)  การประสาน การดูแล การซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ ดูแลความสะอาด 
     7)  การจัดและอ านวยบริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน      
           8)  งานจัดการส านักงานยุคใหม่ทันสมัย 
         9)  การประชาสัมพันธ์ส านัก 
        10) ประสานการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานส านัก     
        11) จัดท าบัญชีครุภัณฑ์รายเดือนตามระบบพัสดุ 
        12) การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี      
        13) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2.  งำนสำรบรรณและบุคคล  
      1)  รับ ส่ง เวียนหนังสือ   
     2)  เสนอแฟ้ม     
     3)  ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ ส าเนาเอกสาร    
     4)  จัดท าสถิติวันลารายเดือน  
     5)  จัดเก็บ ท าลายหนังสือ 
     6)  การรับสมัครลูกจ้าง   
     7)  การประชุมผู้บริหารส านัก  ประชุมบุคลากรรวมของส านัก และประชุมส านักงานเลขานุการ       
     8)  งานเลขานุการผู้บริหารทั้งผู้อ านวยการส านักและรองผู้อ านวยการส านัก      
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         9)  การสรรหา คัดเลือก จัดจ้าง     
    10) การพัฒนาบุคลากร โดยกองทุน มสธ.12 ปีและทุนพัฒนาบุคลากร     
    11) การจัดท าแผนอัตราก าลัง  ระยะ 5 - 15 ปี    
    12) การวางแผนก าลังคนทดแทน      
    13) การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
    14) การจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี 
        15) การจัดท ารายงานประจ าปี       
        16) การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทุกต าแหน่งในงาน  
        17) การจัดท าสมรรถนะของบุคลากร (Competency) แต่ละต าแหน่ง  
        18) ออกแบบการจัดท าแฟ้มสะสมงานที่เป็นแบบแผนเดียวกัน 
     19) การสร้างความผูกพันกับองค์กรสนับสนุนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  มีความโปร่งใสและ                     
          ตรวจสอบได้ 
        20) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    

         3.  งำนแผนงำนและนโยบำย       
      1)  จัดท าแผนกลยุทธ์หน่วยงาน   
         2)  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5  ปี         
     3)  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
     4)  จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี   
         5)  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส  
     6)  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการของฝ่าย    
     7)  ติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม                                         
         8)  ประสานรวบรวมการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้  งบประมาณเงินแผ่นดิน      
                   และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ     
     9)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
    10) การจัดการความรู้ (KM)         
    11) การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)    
        12) การติดตามผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมพูนศักยภาพ ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง 
           ให้เป็นคลังปัญญาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับชาติ 
    13) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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         4.  งำนกำรเงินและบัญชี     
     1)  ตรวจสอบการใช้งบประมาณต่าง ๆ ทุกประเภท 
     2)  การจอง/ตัดโอน/บันทึกรายการต่าง ๆ ของงบประมาณทุกประเภท                                           
     3)  จัดท าระบบบัญชีสามมิติหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ    
     4)  จัดท าใบเสร็จรับเงิน ใบน าส่งเงินและน าเงินส่งกองคลัง  
     5)  จัดท าสรุปรายละเอียดใบส าคัญเงินหมุนเวียน (ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ด าเนินการจ่ายเงินเอง) 
         6)  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน        
      7)  จัดท าสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่าง ๆ ทุกประเภท (ยอดเงินฝากเหลือในบัญชี 
          สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ.  ยอดเงินคงเหลือในแต่ละหมวด  ลูกหนี้เงินยืมต่าง ๆ ที่ท าเรื่องยืมเงิน 
          ออกไป บัญชีเงินฝากของส านักยอดเงินบริจาค  รายละเอียดใบส าคัญเงินหมุนเวียน (ส านัก 
          การศึกษาต่อเนื่อง) รายจ่ายตามแผนงานแต่ละกิจกรรม) 
         8)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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     ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล  

 

พันธกิจฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล 

 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดชีวิต โดยไม่จ ากัด เพศ วัย  
และวุฒิการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพสู่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ โดยมีพันธกิจ 4 งาน  
ประกอบด้วย งานธุรการ  งานโครงการสัมฤทธิบัตร  งานกิจกรรมวิชาการเพ่ือสังคม  งานสื่อและนวัตกรรม
วิชาการเพ่ือสังคม  ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1.  งำนธุรกำร 
     1)  รับ ส่ง เวียนหนังสือ 
     2)  ร่าง โต้ตอบหนังสือ   
     3)  การจัดซื้อจัดจ้าง  
     4)  การยืมเงินและเคลียร์เงิน   
     5)  จัดท าสถิติการลา 
      6)  งานพิมพ์ของฝ่าย   
     7)  ประสานงานทั่วไป   
         8)  จัดเก็บเอกสาร 
         9)  งานประชุมฝ่าย  
        10) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

  2. งำนโครงกำรสัมฤทธิบัตร   
      โครงการสัมฤทธิบัตรและโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 
      1)  ประสานกับสาขาวิชาก าหนดชุดวิชา เพื่อเสนอสภาวิชาการขออนุมัติเปิดสอนชุดวิชาและรายวิชา 
       2)  จัดท าเอกสารสมัครเรียนโครงการฯ   
     3)  จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ และด าเนินประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
     4)  จัดท าเอกสารการประชาสัมพันธ์  
     5)  ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
     6)  ประสานงานหน่วยงานภายใน มสธ.  
     7)  ให้ค าแนะน าและตอบปัญหา  ด้วยตนเอง ทางจดหมาย  ทางโทรศัพท์ และสื่อออนไลน์ 
         8)  จัดท าสถิติผู้เรียนโครงการฯ  
         9)  จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร  
        10) ประเมินผลโครงการสัมฤทธิบัตร 
        11) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 3. งำนกิจกรรมวิชำกำรเพื่อสังคม  
      3.1  รายการวิทยุกระจายเสียง 
       1)  จัดท าแผนการด าเนินงานและกรอบรายการประจ าปี 
        2)  สืบค้นและค้นคว้าข้อมูลในการผลิตรายการ  
      3)  ประสานงานในการผลิตรายการ 
      4)  ด าเนินการผลิตรายการวิทยุฯ 
      5)  สรุปผลการผลิตรายการและจัดท าเอกสารรายการวิทยุ ฯ ประจ าปี 
          6)  จัดท าแผนการจัดส่งเอกสารและจัดส่งเอกสารรายการวิทยุฯให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
            7)  ให้บริการส าเนาวิทยุฯ ตามเอกสารรายการวิทยุฯ ประจ าปีแก่ผู้สนใจ    
          8)  ประเมินผลการผลิตรายการวิทยุฯ ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต    
          9)  ส่งของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมตอบค าถามในรายการถูกต้อง    
              10)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
     3.2  งานอภิปรายทางวิชาการ 
       1) ก าหนดประเด็นเพ่ือจัดท าโครงการและงบประมาณ  
        2) สืบค้นและค้นคว้าพร้อมจัดท าเอกสารประกอบการอภิปรายฯ 
      3) ประสานงานด าเนินการจัดอภิปรายฯ  
      4) จัดท าแผนและประชาสัมพันธ์หากลุ่มเป้าหมาย  
          5) ด าเนินการจัดอภิปรายฯ 
          6) สรุปผลการด าเนินงานอภิปราย     
          7) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     3.3  งานกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
       1) ก าหนดแผนกลุ่มเป้าหมาย  
        2) ส ารวจความต้องการของพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  
      3) ค้นคว้าหาข้อมูลและจัดท าเอกสารประกอบ 
      4) ก าหนดแผนปฏิบัติงานและด าเนินการลงพ้ืนที่ให้บริการ   
      5) สรุปผลการด าเนินงาน  
          6) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 



61 
 

 4. งำนสื่อและนวัตกรรมวิชำกำรเพื่อสังคม  
      4.1  เผยแพร่บทความผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 
  1) ประชุมคณะบรรณาธิการพิจารณาบทความเชิงปกิณกะเพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
  2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ 
  3) รวบรวมตรวจสอบบทความตามเกณฑ์เพ่ือส่งคณะบรรณาธิการพิจารณา   
   4) แจ้งผลผู้ผ่านการพิจารณา 
  5) ออกแบบเว็บเพจบทความที่ผ่านการพิจารณาและเผยแพร่ 
  6) ประกาศผลผู้ร่วมกิจกรรมตอบค าถามจากบทความ 
  7) จัดส่งค่าเขียนบทความผ่านการพิจารณา จ่ายค่าตอบแทนคณะบรรณาธิการ                        
        และของที่ระลึกผู้ตอบค าถาม 
  8) ประเมินผลผู้ร่วมกิจกรรม 
  9) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     4.2  งานบอร์ดความรู้และนิทรรศการ 
      1) ค้นคว้าและศึกษาหาข้อมูล 
        2) จัดหารูปภาพ/ออกแบบ  
      3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบบอร์ด และประสานการจัดท า  
      4) ติดตั้งและจัดแสดง  
          5) ประเมินผลกิจกรรมบอร์ดความรู้   
          6) จัดส่งบอร์ดความรู้เผยแพร่ต่อ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  
  7) งานอ่ืน 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 น าขึ้น Web site 
        2) ถ่ายภาพ กิจกรรมต่าง ๆ 
        2.1 รับข้อมูล 
        2.2 ติดต่อประสานงาน 
        2.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์  ถ่ายภาพ  
        2.4 ปฏิบัติงานถ่ายภาพตามก าหนด  
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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  ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
     1) โครงการสัมฤทธิบัตร 
        1.1 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร  
        1.2 จัดท าบอร์ดมุมวิชาการโครงการสัมฤทธิบัตร  
        1.3 จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร   
        1.4 ออกแบบของที่ระลึกประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร  
        1.5 จัดนิทรรศการ/ตกแต่งเวที/ตกแต่งซุ้มยินดีต้อนรับ/ป้ายต่าง ๆ งานพิธีมอบโครงการ 
            สัมฤทธิบัตร 
     2) สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือสังคม 
        2.1 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานเสวนาทางวิชาการฝ่าย ฝบก. 
        2.2 จัดท าบอร์ดความรู้/จัดนิทรรศการงานเสวนาทางวิชาการ     
        2.3 ออกแบบและจัดท าโปสเตอร์   
        2.4 ออกแบบของที่ระลึกประชาสัมพันธ์งานเสวนาทางวิชาการ    
        2.5 ป้ายต่าง ๆ งานเสวนาทางวิชาการ 
        2.6 จัดท าบอร์ดรายการวิทยุ 
        2.7 งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย               
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     ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม  

 

พันธกิจฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม 

 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภาคเอกชน 
ได้แก่ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชนจ ากัด   โดยมีพันธกิจ 4 งาน 
ประกอบด้วย งานธุรการ  งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  งานบริหารโครงการฝึกอบรม  งานสื่อและนวัตกรรม
การฝึกอบรม  ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1.  งำนธุรกำร 
     1)  รับ ส่ง เวียนหนังสือ  
     2)  ร่าง โต้ตอบหนังสือ   
     3)  การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุอ่ืน ๆ ของฝ่าย 
     4)  การยืมเงินและเคลียร์เงิน  
     5)  จัดท าสถิติการลา 
      6)  งานพิมพ์ของฝ่าย   
     7)  ประสานงานทั่วไป 
         8)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 2. งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์   
     1)  วางแผนการตลาดและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 
       2)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครฝึกอบรม 
       3)  จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
       4)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  3. งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
     1)  เขียนโครงการฝึกอบรม    
       2)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรม 
       3)  ประเมินผลโครงการฝึกอบรม   
       4)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    4. งำนสื่อและนวัตกรรมกำรฝึกอบรม     
     1)  ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการฝึกอบรมทุกประเภท    
       2)  ออกแบบ ผลิต และพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกล 
       3)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



64 
 

 

       ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม  

 

พันธกิจฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม 

 ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแก่
หน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ องค์การบริหารราชการส่วนกลาง  (ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนและฐานะเทียบเท่ากรม)  องค์การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  (จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน)  และองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา) รวมถึงการให้บริการเครื่องมือในการผลิตสื่อต่าง ๆ ภายในส านัก และ
โสตทัศนูปกรณ์ โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ งานบริหารโครง 
การฝึกอบรม  งานสื่อและนวัตกรรมการฝึกอบรม  ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1.  งำนธุรกำร 
     1)  รับ ส่ง เวียนหนังสือ  
     2)  ร่าง โต้ตอบหนังสือ   
     3)  การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุอ่ืน ๆ ของฝ่าย 
     4)  การยืมเงินและเคลียร์เงิน  
     5)  จัดท าสถิติการลา 
      6)  งานพิมพ์ของฝ่าย   
     7)  ประสานงานทั่วไป 
         8)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  2. งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์   
     1)  วางแผนการตลาดและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 
       2)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครฝึกอบรม 
       3)  จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
       4)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    3. งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
     1)  เขียนโครงการฝึกอบรม    
       2)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรม 
       3)  ประเมินผลโครงการฝึกอบรม   
       4)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



65 
 

    4. งำนสื่อและนวัตกรรมกำรฝึกอบรม    
     1)  ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการฝึกอบรมทุกประเภท   
       2)  ออกแบบ ผลิต และพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกล   
       3)  ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์และจัดซื้อจัดหาวัสดุในการผลิตสื่อการฝึกอบรม 
       4)  ให้บริการและดูแลบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 
        5)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม 

 
พันธกิจฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม 

 ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแก่
องค์การลักษณะพิเศษ  ได้แก่ องค์การรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์การในก ากับของรัฐ  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  ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1.  งำนธุรกำร 
     1)  รับ ส่ง เวียนหนังสือ  
     2)  ร่าง โต้ตอบหนังสือ   
     3)  การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุอ่ืน ๆ ของฝ่าย 
     4)  การยืมเงินและเคลียร์เงิน   
     5)  จัดท าสถิติการลา 
      6)  งานพิมพ์ของฝ่าย   
     7)  ประสานงานทั่วไป 
         8)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 2. งำนกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์   
     1)  วางแผนการตลาดและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 
       2)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครฝึกอบรม 
       3)  จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
       4)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  3. งำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
     1)  เขียนโครงการฝึกอบรม    
       2)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรม 
       3)  ประเมินผลโครงการฝึกอบรม   
       4)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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    4. งำนสื่อและนวัตกรรมกำรฝึกอบรม    
     1)  ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการฝึกอบรมทุกประเภท   
       2)  ออกแบบ ผลิต และพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกล   
       3)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ 

 

พันธกิจฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ 

 ฝ่ายอุทยานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และนันทนาการ โดย
มุ่งเน้นการ ส่งเสริม ฟื้นฟู  ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือเป็นปัจจัยเสริมคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพชีวิต  โดยมีพันธกิจ 3 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และงานอุทยาน
การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1.  งำนธุรกำร  
     1)  รับ ส่ง เวียนหนังสือ  
     2)  ร่าง โต้ตอบหนังสือ   
     3)  การจัดซื้อจัดจ้าง 
     4)  การเงินงบประมาณของฝ่าย  
     5)  จัดท าสถิติการลา 
      6)  งานพิมพ์ของฝ่าย   
     7)  ประสานงานทั่วไป 
         8)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  2. งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม         
     1)  ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล   
     2)  ออกแบบการจัดกิจกรรม 
     3)  การสร้างเครือข่ายด้านวัฒนธรรม 
     4)  การเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม 
     5)  การจัดอบรม 
     6)  การจัดทัศนศึกษา 
     7)  การศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
         8)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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 3. งำนอุทยำนกำรศึกษำ       
     1)  วางแผนจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
     2)  ออกแบบการจัดกิจกรรม 
     3)  การจัดเสวนาทางวิชาการ 
     4)  การจัดงานพิธี ประเพณี และกิจกรรมตามนโยบาย 
     5)  การน าชม จัดงาน สาธิต การแสดง   
     6)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ   นางพิมพ์ธนา  เลิศวุฒิโสภณ 

วุฒิกำรศึกษำ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

     (บริหารรัฐกิจ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) 

     คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

สังกัด   ส านักงานเลขานุการ  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 
 


