
 

   ต
“คุณภาพ
คุณภาพ 
ศึกษาที่ถื
สําเร็จกา
ให้งานบร
บริหารทีส่
สําคัญต่อ
(initiativ
เปลี่ยนแป
 
   ก
แต่การพัฒ
มากขึ้นแ
โครงการซ
เรียกว่า S
เพื่อค้นห
ประสิทธิภ
Weakne
ข้อจํากัด 
หน่วยงาน
โอกาสที่เ
ที่ต้องมพัี
 
  ก
เปลี่ยนแป
ความเปน็
ตนเอง เมื
การวิเคร
การจัดกา
ย่อย ซึ่งมี
กฎเกณฑ์
ทางการป

ต้ังแต่ปี 2012
พ” ทุกวันนี้อง
บุคลากรที่ไม่

ถือว่าเป็นแหลง่
รศึกษาออกไป
รรลุผลสําเร็จไ
สําคญัที่สุดปัจ
อการเปลี่ยน แ
ve) และสร้างส
ปลงตามไปด้ว

การพัฒนาบคุ
ัฒนาบุคลากร
ละรู้ความเปลี
ซึ่งเป็นแนวนโ
SWOT Analy
าจุดแข็ง จุดเด
ภาพตามที่ต้อ

esses - จุดอ่อ
หรือปัจจัยทีค่
นอ่ืน บุคลากร
เรียกกันว่าวิเค
พัฒนาการตลอ

การสัมมนาโด
ปลงตลอดจน
นอัตลักษณ์แล
มื่อศักยภาพดี
าะห์องค์กรตน
ารบริหาร บุค
มีการระดมสม
ฑ ์คํานึงถึงการ
ปรับปรุงพัฒน

...........

2 เป็นต้นไป บ
งค์กรทุกแห่งอ
มีคุณภาพจะอ
งผลิตบัณฑิต 
ปต้องได้รับกา
ได้ต้องเริ่มต้นท
จจุบันการพัฒ
แปลงองค์กร ม
สรรคส์ิ่งใหม่ ๆ
วย    

คลากรของหน
รให้มีโลกทัศน์
ลี่ยนแปลง รู้ค
โยบายของผูบ้
ysis เป็นสิ่งที่นิ
ด่น จุดด้อย ห
องการในอนาค
อนหรือข้อเสีย
คุกคามการดํา
รจึงต้องมาพจิ
คราะห์ตามหลั
อดเวลา 

ดยการระดมส
ความก้าวหน้า
ละเอกลักษณ ์
ก็จะส่งผลใหม้ี
นเอง และเน้น
ลากรสามารถ

มอง ให้รูจ้ักทาํ
รประกันคุณภ
นาที่มีความชัด

...................

บุคลากรจะตอ้
อยู่ในภาวะขอ
อยู่ในสังคมแห
ต้องพัฒนาไป
ารยอมรับของ
ที่ตัวบุคลากรข
นาทรัพยากร
มนุษย์จงึจําเป็
ๆ การที่มนุษย

น่วยงาน สถาบั
์ที่กว้างมากขึน้
วามก้าวหน้าท

บริหารให้มีการ
นิยมใช้กันในปั
หรือสิ่งที่อาจเป็
คต SWOT เป็
เปรียบ  Opp
าเนินงานของอ
จารณาเพื่อมอ
ลกัของ SWOT

สมองของบุคล
าของการดําเนิ
การพัฒนาจุด
มีความสามาร
นให้บุคลากรมี
ถปรับเปลี่ยนต
างานร่วมกันเป็
าพทั้งภายในแ
เจนมากยิ่งขึ้น

...................

องมีศักยภาพสู
งการแข่งขันกั
ห่งการเรียนรู้ด้
ปเป็นมหาวิทย
งตลาดแรงงาน
ขององค์กรใน
รมนุษย์  (Hum
ป็นที่จะต้องได้
ย์ได้ทําสิง่ใหม่

บัน และองค์ก
น โดยเฉพาะส
ทางวิทยาการ
รระดมความคิ
ปัจจุบัน เป็นก
ป็นปัญหาสําคั
ป็นตัวย่อที่มีคว
portunities –
องค์กร เพื่อก
องภาระงานตน
T ดังกล่าว เพ่ื

ากรในหน่วยง
นินงาน ทาํให้
ดเด่นให้ก้าวห
รถดี การวิเคร
มีความต่ืนตัว
ตนเองด้วยใจ
ป็นทีม รู้ถึงทิศ
และภายนอก 
น 

 

...................

สงูในการทํางา
กันทุกด้าน โด
ด้วยความยาก
ยาลัยในระดับ
น อนึ่งการเปลี
นลําดับแรก นั่
man Resour
ด้รับการพัฒนา
จะเป็นบ่อเกดิ

กร จะมีวิธีการ
สังคมวิชาการ
ร ความเป็นโล
คิดโดยการแย
การวิเคราะห์ส
คัญในการดําเนิ
วามหมายคือ 
– โอกาสที่จะด
ารพัฒนาองค์
นเองในประเด็
พ่ือที่จะก้าวไปส

งานทําให้ได้รับ
ห้มีโลกทศันท์ีก่
น้าไป คําว่า “
าะห์ตนเองโด
รู้เท่าทันวิทยา
ร่วมมือกันด้ว
ศทางการพัฒน
และทําให้ได้

.................. 

านเพราะโลกไ
ยเฉพาะในเชิ
ลําบาก โดยเฉ
สากลมากขึ้น
ลี่ยนแปลงเพิม่
ันคือ “คน” เ
ce Develop
าตลอดเวลาเพื
ดที่ทําให้เศรษ

พัฒนาหลายรู
รได้รอบด้านแล
กในสังคมยุคป
กเป็นกลุ่มย่อ
สภาพองค์การ
นินงานให้วัตถุ
Strengths - 
ดําเนินการได้ 
์กรที่จะสามาร

ด็นจุดแข็ง  จุด
สู่ทิศทางใดใน

บรู้ถึงทิศทางก
กว้างไกลมากยิ
“ศักยภาพ” คื
ยใช้หลัก SW
าการสมัยใหม่
ยความจริงใจ
นาตนเอง การ
เข้าใจตนเอง 

 

ได้ ก้าวไปสู่ยุค
ชงคุณภาพ หน
ฉพาะอย่างยิ่ง

นคุณภาพของบ
มพูนประสบก
เพราะคนเป็นป
pment : HRD
พ่ือให้มีความคิ
ษฐกิจและสังค

รูปแบบแตกต
ละกว้างไกล ไ
ปัจจุบัน กิจกร
ย ใช้หลักการ
ร หรือหน่วยงา
ถุประสงค์และ
 จุดแข็งหรือข้
้  Threats - อ
รถไปแข่งขนัก
ดอ่อน ภัยคุกค
นอนาคตของห

การดําเนินงาน
ย่ิงขึ้น และผูบ้
คือความสามา

WOT มาเป็นเค
ม่เพื่อนํามาเป็น
จ ผลจากการส
รทํางานต้องคํ
องค์กรตนเอง

1

คของ 
น่วยงานที่ไม่มี
งสถาบันอุดม
บัณฑิตที่
ารณ์ที่จะทํา
ปัจจัยในการ

D) เป็นหัวใจ
คิดสร้างสรรค์
มเกิดการ

ต่างกันออกไป 
ได้รู้จักตัวเอง
รรมของ
รจัดการที่
านในปัจจุบัน 
ะมี
ข้อได้เปรียบ  
อุปสรรค 
กับ 
คามและ
หน่วยงาน 

น รู้ถึงความ
บริหารได้เห็น
รถภายใน

ครื่องมือใน
นเครื่องมือใน
สมัมนากลุม่
ํานึงถึง
งและได้แนว

1 

 



2 
 

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ความสําคัญกับกระบวนงาน (Process) มากขึน้ โดยการมอง
ภาพรวม และปรับปรุงทั้งกระบวนงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมีการพยายามรักษาคุณภาพการทํางานที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่
และดีย่ิงขึ้นตามลําดับ  การพฒันาบุคลากรเน้นการมีส่วนรว่มของทุกคนในองค์กร การพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทีดี่ขึ้น องค์กรจะประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานมาก
น้อยเพียงไร ปัจจัยหนึ่งที่สําคญัก็คือ บุคลากร หากมีการพัฒนาความรู้ ความคิด รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดความคิด
ในการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล  การสร้างสรรค์พัฒนาวิธีการทํางานแบบใหม่ ๆ ตลอดจนสามารถ
ปรับเปลี่ยนใหเ้ข้ากับสภาพการทํางานในยุคปัจจุบันได้ ถอืว่าเป็นข้อได้เปรียบขององค์กร เพราะการดําเนินงานของ
องค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้าและเป็นทีย่อมรับได้นั้น บุคลากรในองค์กรเป็นผู้ที่จะช่วยผลักดัน
และพัฒนาองค์กรไปสู่ความสําเร็จนั้นได้ บุคลากรเป็นหนึ่งในปัจจัยทางการบริหารและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก
ที่สุดในองค์กร  
 
  การเพิ่มความสามารถในการที่องค์กรจะสามารถเป็นผู้นําได้นั้น ต้องคํานึงถึงหลักขององค์กรในการเพิ่ม 
ศักยภาพและความสามารถหลักขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรเป็นสาํคัญ ดังนั้นองค์กรต้องให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเพราะบุคลากรที่มีคุณภาพจะสามารถนํามาซึ่งการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กรได้ 
 
 สํานักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานที่มีหนา้ที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการศกึษาตาม
โครงการสัมฤทธิบัตรและโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ การจัด
อภิปรายทางวิชาการ  การจัดสัมมนา  การจัดนิทรรศการ  การสาธิต/การแสดง  การจัดกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น  
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ทั้งวิชาการและวิชาชีพให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  การให้
คําปรึกษาในการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นสหวิทยาการในอุทยาน
การศึกษาให้ผูส้นใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการงาน รวมถึงการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

สํานักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานระดับสํานักในมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช มีหน่วยงานในสังกัด  
6 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานให้บริการที่ไม่แสวงหารายได้ 2 หน่วยงาน และเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ให้มีส่วนเสรมิสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลยั 3 หน่วยงาน มีสํานักงานเลขานุการเป็นกลุ่มงานอํานวยการสนับสนุน
ด้านการบริหารและการจัดการสํานักงาน  ตามโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  สํานักงานเลขานุการ เป็นหน่วยสนับสนนุงานในภาพรวมของสํานัก สนับสนุนงานบริหารของผู้บริหาร
สํานัก ซึ่งประกอบด้วยงานอํานวยการและงานบริหารทั่วไป 
 2.  ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล รับผิดชอบโครงการสัมฤทธิบัตรและโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาที่
เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยโดยไม่มุ่งปริญญาบัตร และการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการเผยแพร่ความรู้ผ่าน
สื่อต่าง ๆ เช่นวิทยุกระจายเสียง อินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชน 
 
 
 



 

 3
ฝึกอบรม
ประสบก
เอกชน 
 4
รวมทั้งงา
การฝึกอบ
 5
ฝึกอบรม
และใหค้าํ
และการป
 6
ในลักษณ
นันทนาก

 
  ด
ในการทํา
ยอมรับจ

 

 
  
 

3.  ฝ่ายบริหา
 งานรับสมัคร
ารณ์การทํางา

4.  ฝ่ายพัฒน
านศิลปกรรมที
บรมแก่หน่วย
5.  ฝ่ายวิเครา
  การประเมนิ
าปรึกษาด้านก
ประเมินผลกา
6.  ฝ่ายอุทยา

ณะผสมผสานแ
การเพื่อส่งเสริ

ดังนั้น เมื่อบุค
างานเป็นทีม แ
ากหน่วยงานต

ารการฝึกอบร
ร และจัดฝึกอ
านด้านต่าง ๆ

าสื่อและเทคโ
ที่ใชใ้นการฝึกอ
งานต่าง ๆ 
าะห์โครงการแ
นผลและติดตา
การจัดทําโคร
ารฝึกอบรม  
านการศึกษา  
และประยุกต์วิ
มทํานบํุารุงศลิ

คลากรของสําน
และมีใจพร้อม
ต่าง ๆ ทั้งภาย

ม รับผิดชอบ
บรมแกป่ระช
 และให้คําปรึ

โนโลยีการฝึกอ
อบรม การจดั

และหลักสูตรก
ามผลการฝึกอ
งการ  การวิเค

รบัผิดชอบกา
วิทยาการที่มีผ
ลปวัฒนธรรม

นักการศึกษาต
มให้บริการ มรี
ยในและภายน

การคัดเลือกก
ชาชนผู้สนใจทั่
รึกษาด้านการ

อบรม รับผิดช
ดระบบเทคโนโ

การฝึกอบรม 
อบรม การจัด
คราะห์ความต

ารจัดการศึกษ
ผลต่อวิถีชีวิตข
ม งานประเพณี

ต่อเนื่องได้รบั
ระบบการบริห
นอก 

กลุ่มเป้าหมาย
ทัว่ไปและหน่ว
รจัดฝึกอบรมแ

ชอบในการจัด
โลยีการฝึกอบ

รับผดิชอบใน
ทําข้อเสนอรบั
ต้องการการฝึ

ษาตามอัธยาศั
ของคนไทย กา
ณใีนเทศกาลต่

บการพัฒนาแล้
หารงานฝึกอบ

 การประชาสั
ยงานต่าง ๆ เ
แก่หน่วยงานต

ดหา ออกแบบ
บรม และให้คาํ

นการพัฒนาแล
บจัดฝึกอบรมใ
กอบรม การจั

ศัยในอุทยานก
ารจัดกิจกรรม
าง ๆ  วันสําคั

ลว้  สาํนักจะมี
บรมที่มีคุณภา

สมัพันธ์หลักสู
เพ่ือเพิ่มพูนทกั
ต่าง ๆ ทั้งภาค

บ พัฒนา และ
าปรึกษาในกา

ละจัดทาํหลัก
ให้หน่วยงานต
จดัทําหลักสูตร

การศึกษารัชมั
มทางวิชาการแ
คัญทางศาสนา

มีบุคลากรที่มีศ
าพ และได้รับก

สํานักการศึ

3

ตรการ
กษะ 
ครัฐ และ

ะผลิตสื่อ 
ารผลิตสื่อ 

สูตร 
ต่าง ๆ  
ร  

ังคลาภิเษก 
และ
า 

ศักยภาพ 
การรับการ

ศึกษาต่อเนื่อง

3 

ง  


