ส่วนที่ 1
บทนำ : โครงร่ำงองค์กร
P.1 ลักษณะองค์กร
สำนักบริกำรกำรศึกษำจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนอธิกำรบดี และสำนัก มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 2522 และแบ่งส่วนรำชกำรตำม
ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในสำนักต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559 โดย
เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดบริกำรกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ในช่วงแรกของกำรจัดตั้งสำนักบริกำรกำรศึกษำ ประกอบด้วยหน่วยงำนภำยใน คือ สำนักงำนเลขำนุกำร ฝ่ำยแนะแนวกำรศึกษำ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจำภูมิภำค
และศูนย์บริกำรกำรสอน ทำงไปรษณีย์ ปัจจุบันได้มีกำรเพิ่มหน่วยงำนภำยในอย่ำงไม่เป็นทำงกำรอีก 2 หน่วยงำน คือ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร
เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับภำระงำนที่เพิ่มขึ้น
ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร
1. กำรบริกำร
กำรบริกำรที่สำนักบริกำรกำรศึกษำดำเนินกำรเป็นกำรบริกำรกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1.1 บริกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
1.2 บริกำรจัดสอนเสริม
1.3 บริกำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชำ
1.4 บริกำรจัดส่งสื่อวัสดุกำรศึกษำ
1.5 บริกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
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. นำสิ่งใหม่ (Originality)
4. เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ (Ubiquitous Learning)
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3. ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
ข้อมูล ณ เดือนเมษำยน 2559 สำนักบริกำรกำรศึกษำ มีบุคลำกร จำแนกได้ ดังนี้
บุคลำกรสำนักบริกำรกำรศึกษำ
ประเภท
จำนวนรวม

ระดับกำรศึกษำ

ข้ำรำชกำร

พนักงำน

ลูกจ้ำงประจำ

ลูกจ้ำงชั่วครำว
รำยเดือน

ลูกจ้ำงชั่วครำว
รำยวัน

ต่ำกว่ำ
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

40

11

8

67

8

63

48

20

3

134

บุคลำกรสำนักบริกำรกำรศึกษำ
ประเภท
จำนวนรวม

51

ระดับกำรศึกษำ

ปฏิบัติงำน

ชำนำญงำน

ปฏิบัติกำร

ชำนำญกำร

ชำนำญกำรพิเศษ

บริหำร

ต่ำกว่ำ
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

-

12

11

16

10

1

-

30

18
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4. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ อยู่ภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดังนี้
4.1 กำรบริหำรคลังพัสดุกำรศึกษำของกำรจัดส่งเอกสำรกำรสอนและสื่อกำรศึกษำดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
4.2 กำรจัดกิจกรรม โครงกำรเพื่อกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีกำรใช้งบประมำณดำเนินกำรตำมระเบียบ ประกำศ ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร
1. โครงสร้ำงองค์กร

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรกำรศึกษำ

สำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยแนะแนวกำรศึกษำ

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจำภูมภิ ำค

ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

หมำยเหตุ เส้นประ หมำยถึง หน่วยงำนที่ตั้งเป็นกำรภำยในสำนักบริกำรกำรศึกษำ

ศูนย์บริกำรกำรสอนทำงไปรษณีย์

ศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร
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2. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริกำรที่ส่งมอบ
1. บริกำรแนะแนวกำรศึกษำ
และอำชีพ

1.1

1.2
1.3
1.4

ผู้รับบริกำร
นักศึกษำระดับปริญญำตรี
1.1.1 กลุ่มนักศึกษำทั่วไป
1.1.2 กลุ่มนักศึกษำเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน ประกอบด้วย
กรมรำชทัณฑ์ กองพล
ทหำรรำบที่ 9 ค่ำย
สุรสีห์ กองบัญชำกำร
ช่วยรบที่ 1 ค่ำยเขต
อุดมศักดิ์ บริษัท
จงสถิตย์ โรงแรม
เพนนินซูล่ำ กรุงเทพ
บริษัท ส.ศิลป์
บริษัท ไทยรวมศิลป์
คณำจำรย์
นักเรียน
ประชำชนทั่วไป

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ใช้บัณฑิต
สถำนประกอบกำร
กรมรำชทัณฑ์
กองกำลังพลกองทัพบก
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บริกำรที่ส่งมอบ
2. บริกำรจัดสอนเสริม
3. บริกำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชำ
4. บริกำรจัดส่งสื่อวัสดุกำรศึกษำ

5.
6.
7.
8.

บริกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
บริกำรเรื่องทุนกำรศึกษำ
บริกำรสื่อและควำมช่วยเหลือนักศึกษำพิกำร
บริกำรพัสดุกำรศึกษำ

9. บริกำรไปรษณีย์มหำวิทยำลัย

2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
9.2
9.3

ผู้รับบริกำร
นักศึกษำระดับปริญญำตรี
คณำจำรย์
นักศึกษำระดับปริญญำตรี
คณำจำรย์
นักศึกษำระดับปริญญำตรี
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
(ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. สำขำวิชำ สำนัก/สถำบัน)
นักศึกษำ
นักศึกษำ
นักศึกษำพิกำร
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
(ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. สำขำวิชำ สำนัก/สถำบัน)
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
บุคลำกรมหำวิทยำลัย
บุคลำกรภำยนอก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจำจังหวัด
ผู้ใช้บัณฑิต กรมรำชทัณฑ์
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ
ผู้ใช้บัณฑิต

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
นักศึกษำ
ผู้ปกครองนักศึกษำลักษณะพิเศษ
-
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3. ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ
สำนักบริกำรกำรศึกษำมีผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ คือ หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย (สำขำวิชำ สำนัก/สถำบัน) และหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน ดังนี้
ผู้ส่งมอบ
1. สำขำวิชำ 12 สำขำวิชำ

2. สำนักทะเบียนและวัดผล

3. สำนักพิมพ์
4. สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ
5. ศูนย์สัมมนำและฝึกอบรม

สิ่งที่ส่งมอบ
1.1 รำยชื่ออำจำรย์สอนเสริม
1.2 รำยชื่ออำจำรย์เป็นวิทยำกรจัดฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะชุดวิชำ
1.3 รำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำชมรมนักศึกษำ
1.4 รำยชื่ออำจำรย์ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่
1.5 ข้อมูลชุดวิชำที่จัดสอนเสริมสำหรับกำรจัดทำ ตำรำงสอนเสริม และเอกสำรโสตทัศน์
1.6 ข้อมูล เอกสำร เพื่อจัดเตรียมใช้ในกำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชำ
1.7 ข้อมูลเอกสำรเพื่อจัดทำกิจกรรมชุดวิชำและแผนกิจกรรม
2.1 รำยชื่อนักศึกษำสำหรับจัดปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โครงกำรแนะแนวนัดหมำย โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตย์ที่พึงประสงค์
2.2 รำยชื่อนักศึกษำสำหรับจัดส่งเอกสำรกำรสอนและวัสดุกำรศึกษำ
2.3 รำยชื่อนักศึกษำสำหรับกำรจัดสอนเสริม
2.4 รำยชื่อนักศึกษำสำหรับกำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
2.5 รำยชื่อนักศึกษำพิกำร
3.1 เอกสำรกำรสอนประจำชุดวิชำและแบบฝึกปฏิบัติ
3.2 เอกสำรกิจกรรมประจำชุดวิชำและแผนกิจกรรม
วัสดุกำรศึกษำประจำชุดวิชำ
บริกำรห้องพัก ห้องประชุม อำหำร สำหรับวิทยำกรและนักศึกษำ ที่เข้ำรับกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ กำรจัดฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะและกำรสัมมนำผู้นำชมรมนักศึกษำ
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ผู้ส่งมอบ
6. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
7. เซเว่นอีเลฟเว่น

คู่ควำมร่วมมือ
1. ศูนย์บริกำรกำรศึกษำจังหวัด
2. ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ
3.
4.
5.
6.

สถำนประกอบกำรภำคเอกชน
กรมรำชทัณฑ์
กองกำลังพลค่ำยต่ำง ๆ ของกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจำกองค์กรภำครัฐ
และเอกชน

สิ่งที่ส่งมอบ
บริกำรส่งเอกสำรกำรสอนและวัสดุกำรศึกษำ
ถึงนักศึกษำ
บริกำรจัดจำหน่ำยใบสมัครเป็นนักศึกษำ

บทบำทควำมร่วมมือ
สนับสนุนสถำนที่และบุคลำกรสำหรับจัดบริกำร
สอนเสริม
สนับสนุนสถำนที่และบุคลำกรสำหรับจัดบริกำร
กำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษำ
สนับสนุนสถำนที่และบุคลำกรสำหรับกำรจัดกิจกรรมสอนเสริม
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่
เป็นอำจำรย์สอนเสริม เป็นวิทยำกรกำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เป็นวิทยำกร
กำรผลิตสื่อสำหรับผู้พิกำร
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P.2 สภำวกำรณ์องค์กร
สำนักบริกำรกำรศึกษำรับผิดชอบดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกล ซึ่งบริกำรทำงกำรศึกษำที่ดำเนินกำรอยู่แม้จะเป็นบริกำ รกำรศึกษำที่มี
กำรดำเนินเช่นเดียวกับในสถำบันกำรศึกษำระบบปิด เช่น บริกำรแนะแนวกำรศึกษำ บริกำรพัฒนำนักศึกษำ แต่ก็มีควำมแตกต่ำงกันในเรื่ องของระบบกำรดำเนินงำน วิธีกำร
และขั้นตอน นอกจำกนี้ยังมีระบบบริกำรกำรศึกษำที่ไม่มีกำรดำเนินกำรในสถำบันกำรศึกษำระบบปิด เช่น บริกำรกำรจัดส่งสื่อวัสดุกำรศึกษำ
ก. สภำพด้ำนกำรแข่งขัน
1. ลำดับในกำรแข่งขัน
จำกสภำวกำรณ์องค์กรดังกล่ำวทำให้สำนักบริกำรกำรศึกษำยังไม่ได้มีกำรกำหนดคู่แข่งขัน/คู่เทียบเคียงและประเด็นกำรเทียบเคียงกับหน่วยงำนภำยนอก
2. กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
จำกสภำวกำรณ์กำรจัดบริกำรกำรศึกษำขององค์กรที่ไม่เอื้อต่อ กำรกำหนดคู่แข่ง/คู่เทียบ สำนักบริกำรกำรศึกษำจึงพิจำรณำถึงกำรแข่งขันกั บตัวเองในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดบริกำรกำรศึกษำ และกำรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในกำรดำเนินงำนกำรจัดบริกำรกำรศึกษำและปัจจัยที่ส่งผลต่อกำร
1) สภำวะยอดผู้สมัครเรียนลดลงของมหำวิทยำลัย
2) อัตรำกำรลำออกกลำงคันของนักศึกษำ
3) เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส่งผลต่อกำรสร้ำงวัตกรรมกำรจัดบริกำรกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกล
4) สถำบันกำรศึกษำระบบปิดมีกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนสื่อมำกขึ้น
5) กำรลดระดับกำรให้ควำมร่วมมือของคู่ควำมร่วมมือ เช่น ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
3. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
กำรดำเนินงำนจัดบริกำรกำรศึกษำของสำนักบริกำรกำรศึกษำ มีผู้รับบริกำรหลักที่เป็นผู้รับบริกำรภำยใน คือ อำจำรย์ และผู้รับบริกำรภำย นอก คือ นักศึกษำ ซึ่งควำมหวัง
ของผู้รับบริกำรที่กล่ำวถึง คือ บริกำรที่มีคุณภำพ สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเกิดจำกระบบกำรดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ และในมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิ
รำชมีหน่วยงำนที่จัดบริกำรกำรศึ กษำในลักษณะเดียวกับกำรจัดบริกำรของสำนักบริกำรกำรศึกษำ คือ กำรจัดอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพของสำนักวิชำกำร ซึ่ง
สำมำรถที่จะเป็นคู่เทียบกันโดยใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ คือ ข้อมูลกระบวนกำรและขั้นตอนกำรดำเนินงำน และข้อมูลผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ด้ำน
พันธกิจ

กำรปฏิบัติกำร
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บุคลำกร

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์
1. เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่
2. กำรคงอยู่ของนักศึกษำที่อยู่ในระบบ
3. กำรลดอัตรำออกกลำงคัน
4. กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดบริกำรกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศที่ใช้ในงำนบริกำรกำรศึกษำ
1. กำรบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้พิกำร
2. กำรบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้ด้อยโอกำส
พัฒนำบุคลำกรในด้ำนเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในด้ำนเทคโนโลยี
และสำรสนเทศสำหรับงำนบริกำรกำรศึกษำ

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
1. กำรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ

