สรุปสาระความรู้จากการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างมาตรฐานในงานบริการการศึกษาของสานักบริการการศึกษา

จัดทาโดย
สานักบริการการศึกษา

สรุ ปสาระความรู้ จากการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่ อง การสร้ างมาตรฐานใน
งานบริการการศึกษาของสานักบริการการศึกษา
1. ความหมายการบริการ มาตรฐานการบริการ และการสร้ างมาตราฐานการบริการการศึกษา
ความหมายการบริการ
การบริ การ หมายถึง กิจกรรมหรื อกระบวนการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรื อองค์กร
เพื่อตอบสนองความต้ องการของบุคคลอื่นและก่อให้ เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทานัน้ ซึง่ การบริการ
ที่ดีจะเป็ นการกระทาที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ที่แสดงเจตจ านงให้ ได้ ตรงกับสิ่งที่ บุค คลนัน้
คาดหวังไว้ พร้ อมทัง้ ทาให้ บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้ สึกที่ดีและประทับใจต่อสิ่งที่ได้ รับในเวลาเดียวกัน ใน
ความหมายนี ้จะครอบคลุมการบริ การทุกด้ านไม่ว่าจะเป้นการบริ การทัว่ ไป การบริ การเชิงพาณิชย์ หรื อการ
บริการภาครัฐ สาหรับ “การให้ บริการ” จึงหมายถึง การจัดให้ หรื อการนาเสนอการบริ การอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
มอบให้ หรื อตอบสนองความต้ องการของผู้มาขอใช้ บริการนัน่ เอง
การบริ การ (Services) หมายถึง การกระทากิจกรรมใดๆ ด้ วยร่ างกายเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการอานวยความสะดวก ความสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กับผู้รับบริ การได้
ซึ่งการกระทาด้ วยร่ างกาย : คือการแสดงออกด้ วยการแต่งกาย ปฏิบตั ิการ กิริยา ท่าทางและวิธีการพูดจา
ซึง่ การบริการสามารถแสดงออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. การปฏิบตั ิการตามขัน้ ตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบตั ิที่ถูกต้ องเหมาะสม เพื่อให้ ผ้ ูรับบริ ก ารได้
ประโยชน์ ขันตอนการให้
้
บริการ ตรงตามความต้ องการมากที่สดุ
2. พฤติกรรมการบริ การ เป็ นการแสดงออกด้ านการแต่งกาย สีหน้ า แววตา กิริยา ท่าทาง และการ
พูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้ างความสุข ให้ เกิดขึ ้นกับผู้บริ การได้ เป็ นอย่างดี ได้ แก่ การแต่งกายที่สุขภาพ
สะอาด เรี ยบร้ อย สีหน้ าและแววตาที่ยิ ้มแย้ ม แจ่มใส อ่อนโยน กิริยาท่าทางที่ สุภาพ อ่อนน้ อม การพูดจาด้ วย
น ้าเสียงที่นมุ่ นวล สุภาพ ชัดเจน ให้ เกียรติ มีหางเสียง
ความหมายของมาตรฐานการบริการ สิ่งจาเป็ นที่ทาให้ องค์การ มีการให้ บริการที่เป็ นมาตรฐาน เช่น
องค์การชันน
้ าในสากล คือ มาตรฐานบริการ
มาตรฐานการบริ ก าร เป็ นการจัดทาเพื่ อออกแบบสิ่ง ที่ เจ้ าหน้ าที่ ในองค์ การ และระบบงานใน
องค์การ ควรจะปฏิบตั ิให้ บริ การลูกค้ าเพื่อให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ และวิธีปฏิบตั ิต่อลูกค้ า
ที่เป็ นแนวทางขององค์กร สะท้ อนถึงแบรนด์องค์การ รวมทังพฤติ
้ กรรมที่ควรปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ า

มาตรฐานบริการ ประกอบด้ วย
1) การประเมินคุณภาพบริการ (Service Audit)
2) การสารวจความพึงพอใจของลูกค้ า และความผูกพัน (Customer Satisfaction &
Engagement Survey)
3) พิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint)
4) พฤติกรรมการให้ บริการ (Service Guideline)
5) การแต่งกาย บุคลิกภาพ ภาษาท่าทาง (Service Protocol)
6) การรับมือกับปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น (Service Recovery Plan)
ผลที่ได้ รับ
1) องค์การมีรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานในการให้ บริการลูกค้ า
2) พนักงานทุกคนทราบถึงสิ่งที่ควรปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นรูปธรรม
3) เป็ นพื ้นฐานในการอบรมพนักงานใหม่
4) องค์การสามารถยกระดับบริการให้ สงู ขึ ้นโดยการปรับปรุงมาตรฐานบริ การฉบับใหม่
ลักษณะมาตรฐานงานบริการที่ดี
ลักษณะมาตรฐานงานบริการที่ดี พิจารณาได้ จากข้ อกาหนดมาตรฐานซึง่ ควรประกอบด้ วย
1. รายละเอียดของข้ อกาหนดต้ องเน้ นที่งานที่ปฏิบตั ิ
2. เป็ นข้ อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบตั งิ านที่มีความเกี่ยวข้ องหรื อส่งต่องานให้ กนั
3. ผู้ที่เกี่ยวข้ องทังส่
้ วนที่เป็ นผู้ปฏิบตั ซิ งึ่ เป็ นผู้ให้ บริการและผู้รับบริ การ มีความเข้ าใจตรงกันในเรื่ อง
ขอบเขตการให้ บริ การ
4. สามารถวัดประเมินผลได้ วา่ สามารถดาเนินการได้ บรรลุผลสาเร็จมากน้ อยประการใด
5. มีการกาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ไิ ด้ เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์/
ปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ตัวอย่ างตัวชีว้ ัดที่แสดงความสาเร็จในการปรับปรุ งงานบริการและมาตรฐานในการดาเนินการ
ลักษณะงาน

ตัวชีว้ ัด

เกณฑ์ หรือมาตรฐานการทาทางาน
- ไม่ปล่อยให้ โทรศัพท์ดงั เกิน 2 ครัง้
- ให้ ข้อมูลถูกต้ อง 95%

การรับโทรศัพท์

- ความรวดเร็ว
- ความถูกต้ อง

งานรักษาความสะอาด

การร้ องเรี ยน

- จานวนครัง้ ของการร้ องเรี ยนต้ องไม่
เกินร้ อยละ 3
- จานวนครัง้ ในการทาความสะอาดแต่
ละวัน

การขออนุญาตติดตังประปา
้

ความรวดเร็ว

การเสนอหนังสือราชการต่อ
ผู้อานวยการ

- รวดเร็ว
- ร้ อยละ
- ถูกต้ อง

ติดตังภายใน
้
2 วัน หลักจากอนุมตั ิ
- กลัน่ กรองเรื่ องแล้ วเสนอหนังสือต่อ
ผู้อานวยการอย่างรวดเร็ วภายในวัน
เดียวกันที่เรื่ องเข้ ามา
- มีการเสนอข้ อมูล/ความเห็นประกอบ
เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของ
ผู้อานวยการ ร้ อยละ 95
- ข้ อมูล/ความเห็นที่เสนอมีความ
ถูกต้ อง

2. การสร้ างมาตรฐานการบริการการศึกษา
การสร้ างมาตรฐานการบริ การของสานักบริ การการศึกษาในครัง้ นี ้ ได้ แบ่งงานตามโครงสร้ างของแต่
ละศูนย์/ฝ่ าย โดยกาหนดกรอบการพิจารณาจาก 1) เกณฑ์ตวั ชี ้วัดของแต่ละศูนย์/ฝ่ าย และ 2) การทาข้ อตกลง
การให้ บริ การระดับหน่วยงานของแต่ล ะศูนย์/ฝ่ าย มาใช้ เป็ นเกณฑ์และเงื่ อนไข ตลอดจนวิธี ปฏิ บัติง านให้
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ตามที่แต่ละศูนย์ได้ ทาข้ อตกลงไว้ กับมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย
มาตรฐานการบริการของฝ่ ายแนะแนวการศึกษา มาตรฐานการบริการของศูนย์บริการการศึกษาประจาภูมิภาค
มาตรฐานการบริ การของศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย์ มาตรฐานการบริ การของศูนย์บริ การนักศึกษา
พิการ มาตรฐานการบริการของฝ่ ายกิจการนักศึกษา ดังรายละเอียดส่วนที่ 2 , 3 , 4 , 5 และส่วนที่ 6 ตามลาดับ

ขัน้ ตอนการสร้ างมาตรฐานการบริการนักศึกษาและประชาชน ของสานักบริการการศึกษา
1. สัมมนาและระดมสมองบุคลากรของสานักบริการการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับงานการ
ให้ บริการการศึกษาสาหรับนักศึกษาและประชาชน ของแต่ละศูนย์ฯ/ ฝ่ าย
2. จัดบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับตัวชี ้วัด และมาตรฐานการบริการ โดยวิทยากรภายนอก
3. ศึกษาและวิเคราะห์ คูม่ ือการให้ บริการนักศึกษาและประชาชนของแต่ละศูนย์/ฝ่ าย ที่ผา่ นความ
เห็นชอบจากผู้บริ หารสานักบริการการศึกษาและคารับรองการการปฏิบตั งิ านให้ กบั กองกลางเจ้ าหน้ าที่ เพื่อ
กาหนดเป็ นมาตรฐานการบริ การการศึกษาของสานักบริการการศึกษา
4. จัดทารวบรวมและเรี ยบเรี ยงประเด็นเนื ้อหาที่เกี่ยวกับตัวชี ้วัด มาตรฐานการบริการ และเงื่อนไขการ
ปฏิบตั งิ านของแต่ละศูนย์ฯ/ฝ่ าย ที่ผา่ นความเห็นชอบจากผู้บริหารสานักบริการการศึกษา
5. สรุปมาตรฐานการบริ การของงานแต่ละศุนย์ฯ/ฝ่ าย
6. จัดทาเป็ นคูม่ ือมาตรฐานการบริ การของสานักบริการการศึกษา

สัมมนาและ
ระดมสมอง
บุคลากร

จัดทาเป็ น
คู่มือ

จัด
บรรยายให้
ความรู้

สรุ ป
มาตรฐาน
การบริการ

ศึกษาและ
วิเคราะห์
จัดทา
รวบรวม
และเรียบ
เรียง

แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการสร้ างมาตรฐานการบริการการศึกษาสาหรับนักศึกษาและประชาชน

3. มาตรฐานการบริการในงานบริการการศึกษาของสานักบริการการศึกษา
3.1 มาตรฐานการบริการนักศึกษาและประชาชนของฝ่ ายแนะแนวการศึกษา
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ ายแนะแนวการศึกษา
1) งานบริการ ประกอบด้ วย 3 งาน ดังนี ้
1.1) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้ วยกิจกรรมแนะแนวนัดหมาย
1.2) กิจกรรมเสริมสร้ างศักยภาพการศึกษาด้ วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล
1.3) กิจกรรมพัฒนาการเรี ยนการสอน
2) ขอบเขตการบริการ
2.1 ส่งจดหมายเชิญนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม
2.2 การตอบรับเข้ าร่วมกิจกรรมผ่านทางโทรศัพท์ E – mail และส่งแบบตอบรับทางไปรษณีย์
ลักษณะงาน
กิจกรรมแนะแนวนัดหมาย
กิจกรรมเสริมสร้ างศักยภาพการศึกษา
ด้ วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล
กิจกรรมพัฒนาการเรี ยนและทักษะชีวิต

ตัวชีว้ ัด
นักศึกษาได้ รับความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม
โดยภาพรวมในระดับ
ดีและดีมากรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80

มาตรฐานการบริการ
ระยะเวลา
- นักศึกษาได้ รับจดหมายเชิ ญ
เข้ าร่ วมกิจกรรมล่วงหน้ าก่อนการ
อบรม 3 สัปดาห์
เงื่อนไข
- นับระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่สง่
จดหมายจากฝ่ ายแนะแนว
การศึกษา

3.2 มาตรฐานการบริการนักศึกษาและประชาชนของศูนย์ บริการการศึกษาประจาภูมิภาค
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ บริการการศึกษาประจาภูมิภาค
1) งานบริการ ประกอบด้ วย 3 งาน ดังนี ้
1.1) การให้ บริการฝึ กปฏิบตั เิ สริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ.
1.2) การให้ บริการการสอนเสริมแบบเข้ ม มสธ.
1.3) การให้ บริการตารางสอนเสริมประจาภาค
1.1) การบริการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ.
ขอบเขตการบริการ (service scope)
บริการนักศึกษาที่จะต้ องเข้ ารับการฝึ กปฏิบตั ิที่ มสธ. ดังนี ้
1.1.1 แจ้ งกาหนดการฝึ กเสริมทักษะแต่ละภาคการศึกษา
1.1.2 แจ้ งนักศึกษาเข้ าฝึ กเป็ นรายบุคคลทางจดหมาย
1.1.3 บริการตอบรับการเข้ าฝึ กเสริมทักษะและไม่เข้ าฝึ กของนักศึกษาฝึ กเสริมทักษะ
1.1.4 มีระบบการป้องกันการสูญหายของจดหมายทุกฉบับที่จดั ส่งให้ นกั ศึกษา โดยใช้ ระบบการจัดส่ง
ด้ วยไปรษณีย์รับรอง
1.1.5 บริการตอบปั ญหาและติดตามแก้ ไขปั ญหาให้ นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับชุดวิชาที่มีการฝึ ก
ปฏิบตั เิ สริมทักษะ จนเสร็จสิ ้น
1.1.6 บริการนักศึกษาในวันฝึ กเสริมทักษะ (3-5 วัน) ได้ แก่ จัดหา จัดเตรี ยมความพร้ อม และอานวยความ
สะดวกให้ กบั นักศึกษาตลอดการฝึ ก
1.1.7 บริการอาจารย์ในวันฝึ กปฏิบตั เิ สริมทักษะ (3-5 วัน) ได้ แก่ จัดหา จัดเตรี ยมความพร้ อม และอานวย
ความสะดวกให้ กบั อาจารย์ตลอดการฝึ ก
ลักษณะงาน
การบริ การฝึ กปฏิบตั เิ สริมทักษะนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่มสธ.

ตัวชีว้ ัด
- ผลการสารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษา
ในวันฝึ ก อยู่ในระดับ
ดีมาก อย่างน้ อย 5 ชุด
วิชา ชุดวิชาละ 1 รุ่น
ในแต่ละภาคการศึกษา

มาตรฐานการบริการ
ระยะเวลา
1) ก่อนการฝึ ก ใช้ ระยะเวลา
ดาเนินการตังแต่
้ ข้อ 1.1.1 -1.1.5
ล่วงหน้ า 1 เดือน
2) ในวันฝึ กเจ้ าหน้ าที่ต้องสามารถ
ให้ บริการและแก้ ไขปั ญหาเสร็จสิ ้น
ภายใน 1 วัน

ลักษณะงาน

ตัวชีว้ ัด

มาตรฐานการบริการ
เงื่อนไข
1) ต้ องได้ รับข้ อมูลนักศึกษาและ
กาหนดการฝึ กล่วงหน้ า อย่างน้ อย
1 เดือน ( 22-30 วัน )
2) เป็ นกลุม่ นักศึกษาที่มีจดหมายแจ้ ง
เข้ าฝึ กล่วงหน้ า 1 เดือน ก่อนการฝึ ก
3) อุปกรณ์สนับสนุนมีอย่างเพียงพอ
ได้ แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ พาหนะ
รับส่งนักศึกษา
4) เจ้ าหน้ าที่ปฎิบตั งิ านในวันฝึ กมี
เพียงพอและมีจิตสานึกการให้ บริการ
5) สถานที่ฝึกและสถานที่พกั อยู่
ภายในอาคารเดียวกัน
6) ไม่มีการจัดกิจกรรมฝึ กตรงกับ
สาขาวิชาอื่นๆ หรื อมีการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกับสาขาวิชาอื่น ( ตามข้ อ 3 -5)

2) การบริการการสอนเสริมแบบเข้ ม มสธ.
2.1) ขอบเขตการบริการ (service scope)
บริการนักศึกษาและติดต่ อประสานงานกับบุคคลและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
2.1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในชุดวิชาที่ได้ รับอนุมตั ิให้ มีการสอนเสริมแบบเข้ ม
2.1.2 อาจารย์ได้ รับการจัดเชิญเป็ นอาจารย์สอนเสริมแบบเข้ ม
2.1.3 การติดต่อประสานงานกับสถานที่สอนเสริมแบบเข้ ม
ลักษณะงาน
นักศึกษา
1) มีการลงทะเบียนเรี ยนและแสดงความ
จานงเข้ ารับการสอนเสริม
2) มีการโอนเงินค่าธรรมเนียมเข้ ารับการ
สอนเสริมแบบเข้ ม ชุดวิชาละ 650.- บาท
อาจารย์
1) ได้ รับหนังสือเชิญเป็ นอาจารย์สอนเสริม
กิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ ม
2) ได้ รับคาสัง่ /ประกาศ จาก มสธ.
ศูนย์ บริการการศึกษา
1) ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร
(โรงเรี ยนสารวิทยา)
2) ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย)
3) ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(โรงเรี ยนขอนแก่นวิทยายน)
4) ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์
ธานี
(โรงเรี ยนสุราษฎร์ ธานี)

ตัวชีว้ ัด
- มีการปรับปรุงการ
ให้ บริการตามแนวคิด
Deming Cycle
(PDCA)

มาตรฐานการบริการ
ระยะเวลา
1) นักศึกษาจะได้ รับหนังสือแจ้ งให้
เข้ าร่วมกิจกรรมการสอนเสริ มแบบ
เข้ มล่วงหน้ าก่อนกาหนดวันสอนเสริม
แบบเข้ ม อย่างน้ อย 30 วันทาการ
2) อาจารย์สอนเสริมจะได้ รับหนังสือ
เชิญเป็ นอาจารย์สอนเสริมแบบเข้ ม
ล่วงหน้ าก่อนวันสอนเสริมแบบเข้ ม
อย่างน้ อย 20 วันทาการ
3) ศูนย์บริการการศึกษาจะได้ รับ
หนังสือประสานงานให้ มีการ
จัดเตรี ยมสถานที่สอนเสริมแบบเข้ ม
ล่วงหน้ าก่อนวันสอนเสริม อย่างน้ อย
30 วันทาการ
เงื่อนไข
1) นักศึกษาต้ องแสดงความจานง
ตามกาหนดเวลา
2) สาขาวิชาจัดส่งรายชื่ออาจารย์
ให้ กบั สานักบริ การการศึกษาตาม
กาหนดเวลา
3) มีการสารวจข้ อมูลจานวน
นักศึกษาเรี ยบร้ อยตามกาหนดเวลา

3) การบริการตารางสอนเสริมประจาภาค
3.1 ขอบเขตการบริการ (service scope)
ผู้รับบริการ มีดงั นี ้
3.1.1 สาขาวิชา
3.1.2 นักศึกษา
3.1.3 ชมรมนักศึกษา มสธ.
3.1.4 ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
3.1.5 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ลักษณะงาน
1) ให้ บริการเฉพาะชุดวิชาที่เปิ ดสอนเสริม
ที่มีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน 1,000 คน
ขึ ้นไป และได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เปิ ดสอนเสริม
ตามมติคณะกรรมการการสอนเสริม
2) ข้ อมูลการบริการ ประกอบด้ วย ชื่อชุด
วิชา วัน/เวลา และสถานที่สอนเสริม

ตัวชีว้ ัด
- นักศึกษาได้ รับ
ตารางสอนเสริม
ประจาภาคถูกต้ อง
และทันเวลา

มาตรฐานการบริการ
ระยะเวลา
- ผู้รับบริการจะได้ รับบริการตารางสอน
เสริมล่วงหน้ าก่อนทาการสอนเสริมใน
สัปดาห์ที่ 1 ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
เงื่อนไข
1) ต้ องได้ รับข้ อมูลนักศึกษาลงทะเบียน
ล่วงหน้ าตามที่ศนู ย์บริ การการศึกษา
ประจาภูมิภาคกาหนด
2) ต้ องได้ รับข้ อมูลจากการจัดสอนเสริม
จากสาขาวิชาล่วงหน้ าตามที่ศนู ย์บริการ
การศึกษาประจาภูมิภาคกาหนด
3) สานักพิมพ์จดั พิมพ์ตารางการสอน
เสริมแล้ วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
4) ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
จัดส่งข่าว มสธ.ตามเวลาที่กาหนด

3.3 มาตรฐานการบริการนักศึกษาและประชาชนของศูนย์ บริการการสอนทางไปรษณีย์
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ บริการการสอนทางไปรษณีย์
งานบริการ ประกอบด้ วย 2 งาน ดังนี ้
1) งานบริการการสอนทางไปรษณีย์
2) งานจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
1) งานบริการการสอนทางไปรษณีย์
1.1 ขอบเขตการบริการ
1.1.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
1.1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1.1.3 นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
ลักษณะงาน
1) งานรับ – ส่งไปรษณีย์
1.1) ให้ บริการเฉพาะไปรษณียภัณฑ์
ประเภทต่างๆ เช่น จดหมาย ลงทะเบียน
พัสดุ EMS และสิ่งตีพิมพ์ประเภทต่างๆ
1.2) ให้ บริการหน่วยงานภายใน บุคลากร
นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
1.3) ช่วงเวลาให้ บริการของงานไปรษณีย์
มหาวิทยาลัย ตังแต่
้ เวลา 08.30 – 16.30 น.
1.4) เวลานาส่งบริ ษัทไปรษณีย์ไทย จก. มี
2 เที่ยว เวลา 09.30 น. และ 13.30 น.
1.5) ไปรษณียภัณฑ์ที่นาส่งทุกประเภทต้ อง
สมบูรณ์ จ่าหน้ าซองหรื อกล่องให้ ถกู ต้ อง
ชัดเจน
1.6) ถ้ าส่งของน ้าหนักเกิน 2000 กรัม ขึ ้นไป
ต้ องมีหมายเลขบัตรประชาชนกากับหน้ า
กล่อง

ตัวชีว้ ัด
1. มีการจัดวาง
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน
เป็ นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้
2. ไม่มีไปรษณียภัณฑ์
ที่ค้างส่ง
3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การต่อการ
ให้ บริการงาน รับ-ส่ง
ไปรษณียภัณฑ์ อยูใ่ น
ระดับดีมาก

มาตรฐานการบริการ
ระยะเวลา
- ดาเนินการแล้ วเสร็จภายใน 1 วัน

เงื่อนไข
- การจ่าหน้ าเอกสารทุกชิ ้นต้ อง
สมบูรณ์ ถูกต้ อง ชัดเจน

2) งานจัดส่ งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
2.1) ขอบเขตการบริการ
ให้ บริการด้ านเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาแก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา
ลักษณะงาน
1) ให้ บริการจัดส่งเอกสารการสอนและ
วัสดุการศึกษาแก่นกั ศึกษาที่ลงทะเบียน
เรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา

ตัวชีว้ ัด
1. มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิ
งานที่เป็ นระบบ
สามารถดาเนินการได้
อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว
และตรวจสอบได้

มาตรฐานการบริการ
ระยะเวลา
- ดาเนินการจัดส่งเอกสารการสอน
และวัสดุการศึกษาได้ แล้ วเสร็จ
ภายใน 3 วันทาการ นับตังแต่
้ ดงึ
ข้ อมูลที่อยูน่ กั ศึกษาจากระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนบริการ และ
ปริมาณงานไม่เกิน 3,500 ชิ ้น/วัน

2) ให้ บริการเบิกจ่ายเอกสารการสอนแก่ 2. ผลการประเมินความ เงื่อนไข
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนที่มหาวิทยาลัย พึงพอใจของนักศึกษา 1) มีเอกสารการสอนและวัสดุ
ณ ศูนย์บริการครบวงจร (OSS)
อยูใ่ นระดับดี
การศึกษาพร้ อมให้ จดั ส่งได้
2) มีรายชื่อที่อยูน่ กั ศึกษาที่ถกู ต้ อง
สมบูรณ์พร้ อมนามาดาเนินการ
จัดส่ง

3.4. มาตรฐานการบริการนักศึกษาและประชาชนของศูนย์ บริการนักศึกษาพิการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ บริการนักศึกษาพิการ
งานบริการ : ประกอบด้ วย 1 งาน คือ
1) การให้ บริการแผนการจัดบริการศึกษารายบุคคลสาหรับนักศึกษาพิการ
1.1) ขอบเขตการบริการ
บริการแผนการจัดบริการการศึกษารายบุคคลสาหรับนักศึกษาพิการ
1.1.1 สารวจความต้ องการจาเป็ นทางการเรี ยน และจัดทาสารสนเทศนักศึกษาพิการรายบุคคล
1.1.2 จัดทาแผนการจัดบริการการศึกษารายบุคคล (ISP : Individual Services Plan)
1.1.3 บริการให้ คาปรึกษารายบุคคลสาหรับนักศึกษาพิการผ่านช่องทางการให้ บริ การ (โทรศัพท์/
อีเมล์/ติดต่อด้ วยตนเอง/จดหมาย)
1.1.4 บริการให้ คาปรึกษาแก่ผ้ ปู กครองและผู้ชว่ ยเหลือนักศึกษาพิการ
1.1.5 ประสานงานการจัดหาสื่อสนับสนุนการเรี ยนและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักศึกษา
พิการตามแผนการจัดบริ การการศึกษารายบุคคล ISP
1.1.6 เงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนด
ลักษณะงาน
ตัวชีว้ ัด
มาตรฐานการบริการ
ระยะเวลา
- ใช้ เวลา 1–3 ชัว่ โมง ต่อนักศึกษา 1 ราย
ระยะเวลาที่ให้ บริการ
ตามลาดับความซับซ้ อนของเรื่ องที่ปรึกษา
(นาที : ครัง้ / คน)
และประเภทความพิการของนักศึกษาที่
ประเภทความพิการ
ขอรับบริการ
ความซับซ้ อนของเรื่ องที่ปรึกษา
การมองเห็น
การเคลื่อนไหว
พฤติกรรมและอารมณ์
การได้ ยิน
ออทิสติก/การเรี ยนรู้/
สติปัญญา

มาก ปานกลาง น้ อย
60-90
60
30
60-90
60
30
60-90
60
30
90-180
90
30-60
180
90
60

เงื่อนไข
1) นักศึกษาต้ องแจ้ งข้ อสนเทศสาคัญ ได้ แก่
- เลขประจาตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล
- ประวัตกิ ารลงทะเบียนเรี ยน
- ประวัตผิ ลการเรี ยน
- แผนการเรี ยนและโครงสร้ างหลักสูตรของ
ตนเอง

ลักษณะงาน

ตัวชีว้ ัด

มาตรฐานการบริการ
เงื่อนไข (ต่ อ)
2) นักศึกษาที่ขอรับบริการเงินอุดหนุน
ทางการศึกษา ควรจัดเตรี ยมเอกสารสาคัญ
ที่ต้องใช้ ในการยื่นแบบฟอร์ ม ดังนี ้
- บัตรประจาตัวประชาชน
- บัตรประจาตัวผู้พิการ
- บัตรประจาตัวนักศึกษา
- สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน
ภาคการศึกษาปั จจุบนั
- สาเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อบัญชี
เป็ นชื่อนักศึกษา
3) นักศึกษาที่ขอรับบริ การให้ คาปรึ กษาราย
กรณี ต้ อ งให้ ข้ อสนเทศที่ เ ป็ นจริ ง และไม่
ปกปิ ดข้ อมู ล ที่ จ าเป็ นต่ อ การให้ บริ การ
ปรึกษา เช่น
- ประวัติก ารั ก ษาทางการแพทย์ ท างกาย
การบ าบั ด การฟื ้ น ฟู การท าจิ ต บ าบั ด
การใช้ ยา (แล้ วแต่กรณี)
- การฝึ กอบรม ทักษะการเรี ยน ความถนัด
ความสามารถ ความสนใจพิเศษ
4) ข้ อมูลส าคัญของนักศึกษาจะได้ รั บ การ
เก็บรักษาเป็ น ความลับ ตามจรรยาบรรณใน
การให้ บริการนักศึกษา

3.5 มาตรฐานการบริการนักศึกษาและประชาชนฝ่ ายกิจการนักศึกษา
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
งานบริการ : ประกอบด้ วย 1 งาน คือ
1) งานนักศึกษาวิชาทหาร
1.1 ขอบเขตการบริการ (service scope)
เป็ นบริ การแก่นกั ศึกษาทังชายและหญิ
้
งที่มีความประสงค์จะเรี ยนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชันปี
้ ที่ 3
หรื อ 5 ของกรมการรักษาดินแดนระหว่างที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถสมัครเรี ยนได้
ลักษณะงาน
ตัวชีว้ ัด
งานนักศึกษาวิชาทหาร - เมื่อนักศึกษาสมัคร
เรี ยนและมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนสามารถ
ดาเนินการให้ นกั ศึกษา
สาเร็จหลักสูตรตรงตาม
เวลาที่กาหนดได้

มาตรฐานการบริการ
ระยะเวลา
1) การบริ การนักศึกษาตังแต่
้ เดือนมกราคม-เดือนมิถนุ ายน
ของทุกปี
2) เมื่อได้ หนังสือรับรองผลการเรี ยนใบสมัครพร้ อมหลักฐาน
ต่างๆของนักศึกษา
- สามารถให้ บริการดาเนินการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
ภายในระยะเวลา 30 วัน
เงื่อนไข
1) สาเร็จการศึกษาวิชาทหารไม่น้อยกว่าชันปี
้ ที่ 2
2) ต้ องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่เคยหยุดพักการศึกษา
3) มีอายุไม่เกิน 26 ปี บริ บรู ณ์ (นับถึงวันสมัคร)
4) ไม่เป็ นทหารกองประจาการ หรื อทหารกองประจาการ
หรื อถูกกาหนดตัวเข้ ากองประจาการแล้ ว
5) มีภมู ิลาเนาอยูจ่ งั หวัดใดก็ได้ แต่ต้องไปรายงานตัวเข้ า
รับการฝึ ก ณ ศูนย์ฝึกกาลังสารอง กรมการรักษาดินแดน ถ.
วิภาวดีรังสิต กทม. ก่อนจึงขอโอนย้ ายไปเรี ยน ณ ศูนย์ฝึก
ในจังหวัดที่ท่านมีภมู ิลาเนาอยู่ 15 มกราคม – 30 มิถนุ ายน
ของทุกปี และรายงานตัวประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี
การศึกษา เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ฝึกกาลังสารอง ถนน
วิภาวดี-รังสิต กทม.

