
ส่วนที่ 1 

บทน ำ : โครงร่ำงองค์กร 

P.1  ลักษณะองค์กร  

 ส ำนักบริกำรกำรศึกษำจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนอธิกำรบดีและส ำนัก มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 2522 และแบ่งส่วนรำชกำรตำม
ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย  เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559 โดย
เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดบริกำรกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 ในช่วงแรกของกำรจัดตั้งส ำนักบริกำรกำรศึกษำ ประกอบด้วยหน่วยงำนภำยใน คือ ส ำนักงำนเลขำนุกำร ฝ่ำยแนะแนวกำรศึกษำ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำค 
และศูนย์บริกำรกำรสอนทำงไปรษณีย์ ปัจจุบันได้มีกำรเพ่ิมหน่วยงำนภำยในอย่ำงไม่เป็นทำงกำรอีก 2 หน่วยงำน คือ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ  และศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร 
เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกับภำระงำนที่เพ่ิมข้ึน 
 
ก.  สภำพแวดล้อมขององค์กร 
 1.   กำรบริกำร 
 กำรบริกำรที่ส ำนักบริกำรกำรศึกษำด ำเนินกำรเป็นกำรบริกำรกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
 1.1  บริกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
 1.2  บริกำรจัดสอนเสริม 
 1.3  บริกำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชำ 
 1.4  บริกำรจัดส่งสื่อวัสดุกำรศึกษำ 
 1.5  บริกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 
 1.6  บริกำรเรื่องทุนกำรศึกษำ 
 1.7  บริกำรสื่อและควำมช่วยเหลือนักศึกษำพิกำร 
 1.8  บริกำรพัสดุกำรศึกษำ 
 1.9  บริกำรไปรษณีย์มหำวิทยำลัย 
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2.   พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม 

 พันธกิจ   

1. บริกำรแนะแนวช่วยเหลือและพัฒนำนักศึกษำและผู้สนใจทั่วไปด้วยกำรบริกำรอย่ำงมืออำชีพ 

2. บริกำรจัดสอนเสริมและฝึกปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

3. บริกำรจัดส่งสื่อกำรศึกษำด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้อง 
 

 วิสัยทัศน์ จัดบริกำรกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกลที่มีคุณภำพ 

 ค่ำนิยม 

1. ร่วมแรงร่วมใจ (Synergy) 

2. ใฝ่คุณธรรม (Transparency) 

3. น ำสิ่งใหม่ (Originality) 

4. เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลำ (Ubiquitous Learning) 
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3.   ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 

 ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2560 ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ มีบุคลำกร จ ำแนกได้ ดังนี้ 

บุคลำกรส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ประเภท ระดับกำรศึกษำ 

ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว

รำยเดือน 
ลูกจ้ำงชั่วครำว

รำยวัน 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

128 31 16 8 69 4 60 51 15 2 

 

บุคลำกรส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

จ ำนวนรวม 
ประเภท ระดับกำรศึกษำ 

ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ บริหำร 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

53 6 11 13 14 7 2 - 34 17 2 

 

 

4.   กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ 
 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ อยู่ภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดังนี้ 
 4.1  กำรบริหำรคลังพัสดุกำรศึกษำของกำรจัดส่งเอกสำรกำรสอนและสื่อกำรศึกษำด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 4.2  กำรจัดกิจกรรม โครงกำรเพื่อกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีกำรใช้งบประมำณด ำเนินกำรตำมระเบียบ ประกำศ ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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ข.   ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 1.  โครงสร้ำงองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  เส้นประ หมำยถึง หน่วยงำนที่ตั้งเป็นกำรภำยในส ำนักบริกำรกำรศึกษำ  
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
 

ส ำนักงำนเลขำนกุำร 

 

ฝ่ำยแนะแนวกำรศึกษำ 

 

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมภิำค 

 

ศูนย์บริกำรกำรสอนทำงไปรษณีย์ 

 

ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

 

ศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร 
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 2.  ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

บริกำรที่ส่งมอบ ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.  บริกำรแนะแนวกำรศึกษำ 
     และอำชีพ 

1.1  นักศึกษำระดับปริญญำตรี 
1.1.1 กลุ่มนักศึกษำทั่วไป 
1.1.2 กลุ่มนักศึกษำเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้ง   
        ภำครัฐและภำคเอกชน ประกอบด้วย  

- กรมรำชทัณฑ์  
- กองพลทหำรรำบที่ 9 ค่ำยสุรสีห 
- กองบัญชำกำรช่วยรบที่ 1 ค่ำยเขตอุดม

ศักดิ์  
- บริษัทจงสถิตย์  
- โรงแรมเพนนินซูล่ำ กรุงเทพ     
- บริษัท ส.ศิลป์  
- บริษัท ไทยรวมศิลป์  

1.2  คณำจำรย์ 
1.3  นักเรียน 
1.4  ประชำชนทั่วไป 

 
- ผู้ใช้บัณฑิต 
- สถำนประกอบกำร 
- กรมรำชทัณฑ์ 
- กองก ำลังพลกองทัพบก 
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บริกำรที่ส่งมอบ ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.  บริกำรจัดสอนเสริม 2.1  นักศึกษำระดับปริญญำตรี 

2.2  คณำจำรย์ 
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำจังหวัด 

3.  บริกำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชำ 3.1  นักศึกษำระดับปริญญำตรี 
3.2  คณำจำรย์ 

ผู้ใช้บัณฑิต  กรมรำชทัณฑ์ 
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ 

4.  บริกำรจัดส่งสื่อวัสดุกำรศึกษำ 4.1  นักศึกษำระดับปริญญำตรี/ปริญญโท/ปริญญำเอก 
4.2  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  
      (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. สำขำวิชำ ส ำนัก/สถำบัน) 

ผู้ใช้บัณฑิต 

5.  บริกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 5.1  นักศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
6.  บริกำรเรื่องทุนกำรศึกษำ 6.1  นักศึกษำ นักศึกษำ 
7.  บริกำรสื่อและควำมช่วยเหลือนักศึกษำพิกำร 7.1  นักศึกษำพิกำร ผู้ปกครองนักศึกษำลักษณะพิเศษ 
8.  บริกำรพัสดุกำรศึกษำ 8.1  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  

      (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. สำขำวิชำ ส ำนัก/สถำบัน) 
- 

9.  บริกำรไปรษณีย์มหำวิทยำลัย 9.1  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
9.2  บุคลำกรมหำวิทยำลัย 
9.3  บุคลำกรภำยนอก 

- 
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3.   ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ 

 ส ำนักบริกำรกำรศึกษำมีผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ คือ หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย (สำขำวิชำ ส ำนัก/สถำบัน) และหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน ดังนี้ 
   

ผู้ส่งมอบ สิ่งท่ีส่งมอบ 
1.  สำขำวิชำ 12 สำขำวิชำ 1.1  รำยชื่ออำจำรย์สอนเสริม 

1.2  รำยชื่ออำจำรย์เป็นวิทยำกรจัดฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะชุดวิชำ 
1.3  รำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำชมรมนักศึกษำ 
1.4  รำยชื่ออำจำรย์ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 
1.5  ข้อมูลชุดวิชำที่จัดสอนเสริมส ำหรับกำรจัดท ำ ตำรำงสอนเสริม และเอกสำรโสตทัศน์ 
1.6  ข้อมูล เอกสำร เพ่ือจัดเตรียมใช้ในกำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชำ 
1.7  ข้อมูลเอกสำรเพ่ือจัดท ำกิจกรรมชุดวิชำและแผนกิจกรรม 

2.  ส ำนักทะเบียนและวัดผล 2.1  รำยชื่อนักศึกษำส ำหรับจัดปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โครงกำรแนะแนวนัดหมำย โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ 
โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตย์ที่พึงประสงค์ 
2.2  รำยชื่อนักศึกษำส ำหรับจัดส่งเอกสำรกำรสอนและวัสดุกำรศึกษำ 
2.3  รำยชื่อนักศึกษำส ำหรับกำรจัดสอนเสริม 
2.4  รำยชื่อนักศึกษำส ำหรับกำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
2.5  รำยชื่อนักศึกษำพิกำร 

3.  ส ำนักพิมพ์ 3.1  เอกสำรกำรสอนประจ ำชุดวิชำและแบบฝึกปฏิบัติ 
3.2  เอกสำรกิจกรรมประจ ำชุดวิชำและแผนกิจกรรม 

4.  ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ วัสดุกำรศึกษำประจ ำชุดวิชำ 
5.  ศูนย์สัมมนำและฝึกอบรม บริกำรห้องพัก ห้องประชุม อำหำร ส ำหรับวิทยำกรและนักศึกษำ ที่เข้ำรับกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ กำรจัดฝึกปฏิบัติเสริม

ทักษะและกำรสัมมนำผู้น ำชมรมนักศึกษำ 
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ผู้ส่งมอบ สิ่งท่ีส่งมอบ 
6.  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด บริกำรส่งเอกสำรกำรสอนและวัสดุกำรศึกษำ 

ถึงนักศึกษำ 
7.  เซเว่นอีเลฟเว่น บริกำรจัดจ ำหน่ำยใบสมัครเป็นนักศึกษำ 

 

 

คู่ควำมร่วมมือ บทบำทควำมร่วมมือ 
1.  ศูนย์บริกำรกำรศึกษำจังหวัด สนับสนุนสถำนที่และบุคลำกรส ำหรับจัดบริกำร 

สอนเสริม 
2.  ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ สนับสนุนสถำนที่และบุคลำกรส ำหรับจัดบริกำร 

กำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษำ 
3.  สถำนประกอบกำรภำคเอกชน สนับสนุนสถำนที่และบุคลำกรส ำหรับกำรจัดกิจกรรมสอนเสริม                  

ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 

4.  กรมรำชทัณฑ์ 
5.  กองก ำลังพลค่ำยต่ำง ๆ ของกองทัพบก 
6.  ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจำกองค์กรภำครัฐ 
    และเอกชน 

เป็นอำจำรย์สอนเสริม เป็นวิทยำกรกำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เป็นวิทยำกร
กำรผลิตสื่อส ำหรับผู้พิกำร 
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P.2  สภำวกำรณ์องค์กร 

 ส ำนักบริกำรกำรศึกษำรับผิดชอบด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกล ซึ่งบริกำรทำงกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรอยู่แม้จะเป็นบริกำ รกำรศึกษำที่มี

กำรด ำเนินเช่นเดียวกับในสถำบันกำรศึกษำระบบปิด  เช่น บริกำรแนะแนวกำรศึกษำ บริกำรพัฒนำนักศึกษำ แต่ก็มีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องของระบบกำรด ำเนินงำน วิธีกำร

และข้ันตอน นอกจำกนี้ยังมีระบบบริกำรกำรศึกษำท่ีไม่มีกำรด ำเนินกำรในสถำบันกำรศึกษำระบบปิด  เช่น  บริกำรกำรจัดส่งสื่อวัสดุกำรศึกษำ 

 

ก.   สภำพด้ำนกำรแข่งขัน 

 1.  ล ำดับในกำรแข่งขัน 

จำกสภำวกำรณ์องค์กรดังกล่ำวท ำให้ส ำนักบริกำรกำรศึกษำยังไม่ได้มีกำรก ำหนดคู่แข่งขัน/คู่เทียบเคียงและประเด็นกำรเทียบเคียงกับหน่วยงำนภำยนอก 

 2.  กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

จำกสภำวกำรณ์กำรจัดบริกำรกำรศึกษำขององค์กรที่ไม่เอ้ือต่อกำรก ำหนดคู่แข่ง/คู่เทียบ ส ำนักบริกำรกำรศึกษำจึงพิจำรณำถึงกำรแข่งขันกับตัวเองในกำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรจัดบริกำรกำรศึกษำ และกำรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนกำรจัดบริกำรกำรศึกษำและปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

1)  สภำวะยอดผู้สมัครเรียนลดลงของมหำวิทยำลัย 

2)  อัตรำกำรลำออกกลำงคันของนักศึกษำ 

3)  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส่งผลต่อกำรสร้ำงวัตกรรมกำรจัดบริกำรกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกล 

4)  สถำบันกำรศึกษำระบบปิดมีกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนสื่อมำกข้ึน 

5)  กำรลดระดับกำรให้ควำมร่วมมือของคู่ควำมร่วมมือ เช่น ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

3.  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

กำรด ำเนินงำนจัดบริกำรกำรศึกษำของส ำนักบริกำรกำรศึกษำ มีผู้รับบริกำรหลักที่เป็นผู้รับบริกำรภำยใน คือ อำจำรย์ และผู้รับบริกำรภำย นอก คือ นักศึกษำ ซึ่งควำมหวัง

ของผู้รับบริกำรที่กล่ำวถึง คือ บริกำรที่มีคุณภำพ สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเกิดจำกระบบกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ และในมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิ

รำชมีหน่วยงำนที่จัดบริกำรกำรศึกษำในลักษณะเดียวกับกำรจัดบริกำรของส ำนักบริกำรกำรศึกษำ คือ กำรจัดอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพของส ำนักวิชำกำร ซึ่ง

สำมำรถที่จะเป็นคู่เทียบกันโดยใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ คือ ข้อมูลกระบวนกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน และข้อมูลผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ 
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ข.  บริบทเชิงกลยุทธ์ 

 

ด้ำน ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
พันธกิจ 1.  เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ 

2.  กำรคงอยู่ของนักศึกษำที่อยู่ในระบบ 
3.  กำรลดอัตรำออกกลำงคัน 
4.  กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดบริกำรกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

1.  กำรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

กำรปฏิบัติกำร ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศท่ีใช้ในงำนบริกำรกำรศึกษำ  
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 1.  กำรบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้พิกำร 

2.  กำรบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้ด้อยโอกำส 
 

บุคลำกร พัฒนำบุคลำกรในด้ำนเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะในด้ำนเทคโนโลยี
และสำรสนเทศส ำหรับงำนบริกำรกำรศึกษำ 

 

 


