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ค าน า 
 
   การบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก (Educational  service  at  One  Stop  Service  for  Nakhon Nayok  Regional 
Distance Education Center, Sukhothai Thammathirat Open University.) เป็นการจัดบริการ
การศึกษาส าหรับผู้รับบริการ 2 กลุ่ม คือ (1)  นักศึกษาของมหาวิทยลัย โดยมีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานทะเบียนนักศึกษา และค าร้องต่าง ๆ รวมถึงการให้ค าปรึกษาทางด้านการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรี โครงการสัมฤทธิบัตร ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต และ (2) ประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไปที่ต้องการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการได้ด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ          
1) การท างาน ณ ที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และ 2) การท างานในเชิงรุกโดยการออกให้บริการ
นอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการ
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ  มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการจัดท าคู่มือเล่มนี้ขึ้น เพ่ือเป็นเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการด้วยความมั่นใจ
และถูกต้อง และถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน  

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงาน “การบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษา  
แบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จะอ านวยประโยชน์ให้ท่านที่เกี่ยวข้องกับ      
การบริการการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก และท่านอ่ืนที่สนใจตามสมควร 
 

 
                  นางประนอม เทียมเวช 
                                                                ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
                                                                            ตุลาคม 2560 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก (Educational service at One Stop Service for Nakhon 
Nayok Regional Distance Education Center, Sukhothai Thammathirat Open University.)  
ผู้จัดท าได้รับค าปรึกษา ค าแนะน าที่ทรงคุณค่ายิ่งจากผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
(นายชาตรี  วงศ์มาสา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) จนท าให้คู่มือการปฏิบัติงาน  ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
  
 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในภูมิภาคต่อไป  
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                                                               ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
                                                                           ตุลาคม 2560 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) เป็นหน่วยงาน
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีการจัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาค  เพ่ือให้บริการ
การศึกษาแก่นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช โดยในปี พ.ศ. 2532 “ศูนย์วิทยบริการ” (ชื่อเดิมขณะนั้น) อยู่ภายใต้สังกัดของส านัก
บรรณสารสนเทศ เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมุ่งเน้นให้บริการห้องสมุดแก่นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในภูมิภาค (ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 2532 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2532) ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2543 มีประกาศเป็นการภายในจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้จัดตั้งส านัก
วิทยพัฒนาขึ้น และย้ายมาสังกัดส านักวิทยพัฒนา โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนย์วิทยบริการเป็น          
“ศูนย์วิทยพัฒนา” (ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543) 
พร้อมกับมีการแบ่งส่วนราชการภายในของศูนย์วิทยพัฒนาเป็น 5 หน่วย คือ (1) หน่วยบริหาร      
และธุรการ  (2)  หน่วยบริการวิชาการ  (3)  หน่วยบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา  (4)  หน่วย
ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ  และ (5) หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยี  ต่อมาปี  พ .ศ. 2550               
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประกาศยกเลิกส านักวิทยพัฒนา และได้จัดตั้งงานประสาน
ศูนย์วิทยพัฒนาเป็นหน่วยงานภายในเพ่ือประสานงานกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในภูมิภาคและให้ 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีโครงสร้าง         
การบริหารขึ้นตรงกับอธิการบดี ซึ่งได้แบง่หน่วยงานย่อยภายในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ออกเป็น 3 งาน 
ประกอบด้วย  (1) งานอ านวยการและธุรการ (2) งานส่งเสริมและบริการการศึกษา และ (3) งาน
บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 ลงวันที่ 25 
สิงหาคม พ.ศ. 2550) ปัจจุบันศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และ  ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้งศูนย์วิทยพัฒนา”  ได้แก่ ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. นครศรีธรรมราช อุดรธานี นครสวรรค์ เพชรบุรี อุบลราชธานี สุโขทัย ล าปาง จันทบุรี ยะลา 
และนครนายก (ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550) 

 ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ . นครนายก เป็นหน่วยงานบริการการศึกษาในภูมิภาคของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 196 หมู่ที่ 5 ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก บนเนื้อที่ 30 ไร่ 25.5 ตารางวา เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2543 มีจังหวัดที่อยู่      
ในความรับผิดชอบการให้บริการการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายระยะแรก จ านวน 8 จังหวัด 
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คือ นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และต่อมาปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเพ่ิม           
อีก 1 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี พร้อมนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก รับผิดชอบในการให้บริการการศึกษาโดยเน้นกิจกรรมการให้บริการการศึกษาซึ่งมีลักษณะ
งานที่ด าเนินการ คือ การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ การจ าหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา     
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การตอบค าถามนักศึกษา การรองรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการ การพัฒนาและส่งเสริมเครือข่าย     
การให้บริการการศึกษาในท้องถิ่น การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา  ชมรมบัณฑิต การจัด
กิจกรรมร่วมกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่าง ๆ  ซึ่งลักษณะ         
การให้บริการการศึกษาจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายด้านการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จ (OSS) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ได้รับการบริการ
การศึกษาที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง  มีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และสร้างความ
พึงพอใจแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้รับผิดชอบงานด้านบริการการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  
จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือให้     
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางในการปฏบัติงานการบริการการศึกษาในภูมิภาคที่ชัดเจน และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาระบบการการศึกษาทางไกลเป็นส าคัญ  

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
 

1. เพ่ือวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษา 
แบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก                   
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริการการศึกษาของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 3. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงาน ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานการบริการการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา 
ได้ทุกขั้นตอน 
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 4. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก  
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 
     คู่มือการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของ     
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกเล่มนี้ ได้รวมรวบข้อมูลและการน าเสนอวิธีการปฏิบัติงานที่ได้
ด าเนินการในปัจจุบัน 2 ลักษณะ คือ (1) ณ ที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา และ (2) นอกที่ท าการ        
ศูนย์วิทยพัฒนา ซึ่งจะได้กล่าวถึงการท างานเริ่มจากการจัดท าแผนการปฏิบัติงานการบริการ
การศึกษา การเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงานผลการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา และ         
การสรุปผลการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา 
 

1.4 นิยามศัพท ์
 
 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการ
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก มีดังนี้ 

1. การบริการการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษาในระบบ 
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2. จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง การน างานที่เก่ียวกับการให้บริการ 
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมารวมให้บริการ ใน         
จุดเดียว 

3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัย -                
ธรรมาธิราชที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สถานที่ที่ตั้งเลขที่ 196 หมู่ที่ 5 ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก                                                                          

4. ผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ที่ปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 

5. ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกหลักสูตร  และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากคู่มือ 
 
 1. ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการ
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
     3. ท าให้การให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทย- 
พัฒนา มสธ. นครนายก เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ  
ต่อผู้รับบริการ 
     4. ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการ  
การปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก มีการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 5. ได้เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 2 

การวิเคราะห์งาน 
 

2.1 ความเป็นมา 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ขึ้นในภูมิภาคเพ่ือ
เป็นหน่วยบริการการศึกษาแก่นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล รวม 10 แห่ง  โดยเปิดท าการ   
แห่งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และต่อมาในปี  พ.ศ. 2540 เปิดให้บริการ       
ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุโขทัย  ปี  พ.ศ. 2541           
เปิดให้บริการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดล าปาง ปี  พ.ศ. 2542 เปิดให้บริการ     
เพ่ิมอีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดยะลา และ ในปี พ.ศ. 2543 เปิดให้บริการเป็นแห่ง
สุดท้าย คือ จังหวัดนครนายก  

ทั้งนี้ แสดงโครงสร้างการบริหารระดับมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
และโครงสร้างการบริหารภายในของแต่ละศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ได้ดังนี้  

 
 แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารระดับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  
 
 
 
 
 

………………………….    
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่ีมา :  สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย (2559) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การก าหนด 
                                   หน่วยงานสังกัดฝ่ายต่าง ๆ ตามการจัดสายงานบริการในมหาวิทยาลัย  ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

รองอธิการบดีฝ่าย     
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝ่าย                
การเงินและแผนงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย                
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย                
บริหาร 

รองอธิการบดีฝ่าย  
ทรัพยสิน 

รองอธิการบดีฝ่าย                
กิจการสภามหาวิทยาลัย 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
เพชรบุรี 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครสวรรค์ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
อุบลราชธานี 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
สุโขทัย 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
อุดรธานี 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ล าปาง 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
จันทบุรี 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ยะลา 

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 
นครนายก 

งานประสาน 
ศูนย์วิทยพัฒนา  
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          แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารภายในของแต่ละศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 
                          ซ่ึงต้ังอยู่ในภมิูภาคท่ัวประเทศท้ัง 10 แห่ง 
                            
 
 

  
 
 
 
 
 
  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 3 อัตรา        - นักวิชาการศึกษา 2-3 อัตรา                  - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อตัรา 
  - นักการภารโรง 3 อัตรา-                     - นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1อัตรา – บรรณารักษ์ 2 อัตรา  
 - พนักงานขับรถ 2 อัตรา                      - ช่างศิลป์ 1 อัตรา                            -  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

                                                                                                                         1 อัตรา   
                                                                                                                        - ชา่งอิเล็กทรอนกิส์ 1 อัตรา 
                                                                                                                           
  ที่มา :  สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวทิยาลัย กองแผนงาน  (2550) การวิเคราะห์ระบบการบริหาร 

    จัดการโครงสร้างและอัตราก าลงัของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นนทบุรี กองแผนงาน     
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หน้า 60-62 

 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (เดิมชื่อศูนย์วิทยพัฒนาบริการ) ก่อตั้งจากแนวคิดการขยาย           
การให้บริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในภูมิภาค ภายใต้การก ากับดูแลของส านักบริการ
การศึกษาในระยะเริ่มต้น และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของ   
ส านักบรรณสารสนเทศ โดยได้จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการอย่างเป็นทางการตามประกาศ   
ในกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 210 หน้า 569 (ข้อ 7) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2532 และสามารถ  
เปิดให้บริการแห่งแรกในปี พ.ศ. 2539 คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในปีเดียวกันมหาวิทยาลัยได้
เปลี่ยนชื่อจากศูนย์วิทยพัฒนาบริการภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชื่อศูนย์วิทยพัฒนาบริการ 
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (Academic and Development 
Services Center) เรียนย่อว่า “ศวพบ.มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนาบริการปี             
พ.ศ. 2539 และให้มีการจัดตั้งส านักวิทยพัฒนาบริการ โดยมีผู้อ านวยการส านักวิทยพัฒนาบริการ 
ควบคุม ก ากับ ดูแลศูนย์วิทยพัฒนาบริการ และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา  
ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ นครศรีธรรมราช 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. 

หัวหน้างานอ านวยการและ
ธุรการ 

หัวหน้างานส่งเสริมและ 

บริการการศึกษา 

หัวหน้างานบริการสื่อและ 

เทคโนโลยีการศึกษา 
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ยะลา เพชรบุรี จันทบุรี ล าปาง สุโขทัย นครสวรรค์ อุบลราชธานี อุดรธานี และนครนายก 
พร้อมนี้ได้ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในของศูนย์วิทยพัฒนาในแต่ละห่วงเวลาเป็นดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2539 แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย (1) หน่วยธุรการ 
(2) หน่วยบริการสื่อการศึกษา (3) หน่วยบริการข่าวสารแลแนะะแนว และ (4) หน่วยคลินิกการศึกษา  

ปี พ.ศ. 2543 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในและแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น              
5 หน่วย ประกอบด้วย (1) หน่วยบริหารและธุรการ (2) หน่วยบริการวิชาการ (3) หน่วยบริการ
ห้องสมุดและสื่อการศึกษา (4) หน่วยส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และ(5) หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยี 
และได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการอีกครั้งในปีนี้เป็น 3 งาน 1 ฝ่าย  คือ (1) งานบริหารและ
ธุรการ (2) งานบริการห้องสมุด (3) งานส่งเสริมและบริการการศึกษา และฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี 

ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อและแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย (1) งานอ านวยการและธุรการ (2) งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
และ (3) งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  

พร้อมนี้ สามารถสรุปเป็นแผนภาพโครงสร้างของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในแต่ละห่วงเวลา 
ได้ดังแผนภาพที่ 3 ถึง แผนภาพที่ 6 
 
 แผนภาพที่ 3 โครงสร้างของศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. ปี พ.ศ. 2534 
     (ภายใต้ช่ือ ศูนย์วิทยบริการภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2534” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                   ที่มา : ประกาศในกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 210 หนา้ 569 (ข้อ 7)  
       ลงวันที ่12 ธันวาคม 2532 
 

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการภาคใต้ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

หน่วยธุรการ หน่วยบริการสื่อการศึกษา 

หน่วยบริการข่าวสารและแนะแนว หน่วยคลินิกการศึกษา 
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 แผนภาพที่ 4  โครงสร้างของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ปี พ.ศ. 2539 
                     (ภายใต้ชื่อศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ที่มา :  สุโขทยัธรรมาธิราช, มหาวิทยาลยั (2539) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
        ว่าดว้ยการด าเนินงานของศูนยว์ิทยพัฒนาบริการปี พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
 
 

 แผนภาพที่ 5 โครงสร้างของศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. ปี พ.ศ. 2543 ถึงป ีพ.ศ. 2549 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ที่มา :  สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย (2543) ประกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายใน  
        และแบ่งส่วนราชการภายใน ศูนย์วิทยพัฒนาบริการปี พ.ศ. 2543 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543  

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนาบริการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หน่วยบริหารและธุรการ หน่วยบริการวิชาการ 

หน่วยส่งเสริม 
การศึกษาและอาชีพ 

หน่วยบริการห้องสมุด 
และสื่อการศึกษา 

หนว่ยปฏิบัติการเทคโนโลยี 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

งานบริหารและธุรการ งานบริการห้องสมุด 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี 
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            แผนภาพที่ 6 โครงสร้างของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                    ที่มา :  สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย (2550) ประกาศเรื่อง ปรับเปล่ียนชื่อหน่วยงานภายใน  
        และแบ่งส่วนราชการภายใน ศูนย์วิทยพัฒนาปี พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

 

2.2 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
 

การบริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานย่อยภายใน       
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. โดยแบ่ งเป็น 3 งาน ประกอบด้วย (1) งานอ านวยการและธุรการ                
(2) งานส่งเสริมและบริการการศึกษา และ (3) งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งแต่ละงาน   
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ (ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 
2550)  

1) งานอ านวยการและธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน           
งานบัญชี  งานพัสดุ  ครุภัณฑ์  งานอาคารสถานที่  งานพาหนะ งานรักษาความปลอดภั ย               
งานประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง     
การจัดการความรู้  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

2) งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  รับผิดชอบการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่              
การจ าหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การรับลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ การตอบค าถามนักศึกษา การรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย     
การจัดนิทรรศการ การพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการการศึกษาในท้องถิ่น การสนับสนุน  
การจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา  ชมรมบัณฑิต การจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการ     
แก่สังคมในลักษณะต่าง ๆ และงานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย   

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

งานอ านวยการและ             
ธุรการ 

งานส่งเสรมิและ           
บริการการศึกษา 

งานบริการสื่อและ 
เทคโนโลยีการศึกษา 
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3) งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  รับผิดชอบการให้บริการห้องสมุดและ
สื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยผลิต การบริการเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ การผลิตสื่อพ้ืนฐาน     
ประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม    
ของท้องถิ่น การบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ การสร้างเครือข่ายระหว่างห้องสมุด     
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.3  งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  
  

1)  โครงสร้างอัตราก าลัง 
  การมอบหมายงาน การบังคับบัญชา การก ากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก และการด าเนินงานจะเบ็ดเสร็จภายใน     
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ส าหรับอัตราก าลังในการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมและบริการ
การศึกษา ปัจจุบันมี 4 คน คือ (1) นางประนอม เทียมเวช ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ 
หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา (2) นางสาวดวงฤดี  โพธิ์สุ่น ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา
ช านาญการ (3) นางชลธิชา ณ ร้อยเอ็ด ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ และ                 
(4) นายกริช วชิระสูตร ต าแหน่งช่างศิลป์ช านาญงาน โดยแสดงโครงสร้างอัตราก าลังและภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย ได้ดังนี้ 
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            แผนภาพท่ี 7 โครงสร้างอัตราก าลังและภาระงานท่ีได้รับมอบหมายของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา    
            ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก (ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การจ าหน่ายระเบียบการฯ             - การรณรงคร์ับสมัครนักศึกษาใหม่         - การจัดนิทรรศการเคลื่อนที ่

- การรับสมัครนักศึกษาใหม่             - การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ          - การจัดนิทรรศการ ณ ท่ีท าการ 
- การรับลงทะเบยีนเรยีน                 - การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                - การออกแบบงานศิลป์  
  ของนักศึกษาทุกระดับการศึกษา      - ส่งเสริมและสนับสนุนชมรมนักศึกษา       ป้ายประชาสัมพนัธ์   
- การตอบค าถามนักศึกษา                 มสธ.                                           – การจัดพิมพ์แผ่นพับ เอกสาร 
- สนับสนุนกิจกรรมการเรยีน            - ส่งเสริมและสนับสนุนชมรมบัณฑติ มสธ.    ประกอบประชาสัมพันธ์ 
  การสอนของมหาวิทยาลัย              - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                  แผ่นโปสเตอร์ 
- สนับสนุนกิจกรรมการอบรม/สัมมนา                                                    - การจัดท าป้ายเวที งานตกแต่ง  
  และการประสานงานด้านการวิจัย                                                        - เวทีด้านการบริการวิชาการแก่    
- พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการการศึกษา                                     สังคม 
- ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ 
  มหาวิทยาลัย  
- การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่าง ๆ   
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

นางประนอม  เทียมเวช 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา 

1.นางประนอม เทียมเวช 
(นักวิชาการศึกษาช านาญการ) 

2. นางสาวดวงฤดี  โพธิ์สุ่น 
(นักวิชาการศึกษาช านาญการ) 

นางชลธิชา  ณ ร้อยเอ็ด 
(นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

ช านาญการ) 

นายกริช  วชิระสูตร 
(ช่างศิลป์ช านาญงาน) 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา 

มสธ. นครนายก 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลบุคลากรของงานส่งเสริมและบริการการศึกษาปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นางประนอม  เทียมเวช นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

หัวหน้างานส่งเสริม 
และบริการการศึกษา 
(ข้าราชการ) 

1. ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต  
(วิชาเอกการพัฒนาชุมชน)  
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี 
2.ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(วิชาเอกประถมศึกษา)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3.ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหา 
บัณฑิต (วิชาเอกการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2 นางชลธิชา ณ ร้อยเอ็ด นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ช านาญการ (ข้าราชการ) 

1.ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา) 
วิทยาลัยครูพระนคร 
2.ปริญญาโทศึกษาศาสตร         
มหาบัณฑิต 
(วิชาเอกบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรส์ เอเชีย 

3 นางสาวดวงฤดี  โพธิ์สุ่น นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
(ข้าราชการ) 

1.ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต 
(วิชาเอกการบริหารทรัพยากร 
มนุษย์) 
สถาบันราชภัฎพระนคร 
2.ปริญญาโทศึกษาศาสตร         
มหาบัณฑิต 
(วิชาเอกบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง           
วิทยาเขตปราจีนบุรี 

4 นายกริช วชิระสูตร ช่างศิลป์ช านาญงาน 
(ข้าราชการ) 

1.ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(วิชาเอกจิตรกรรมสากล) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล        
ธัญญบุรี 
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  2) หน้าที่ความรับผิดชอบ  
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

นครนายก มีหน้าที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ การจ าหน่ายระเบียบ
การสมัครเป็นนักศึกษา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การตอบ
ค าถามนักศึกษา การรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  การจัดนิทรรศการ         
การพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการการศึกษา การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา  
ชมรมบัณฑิต การจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่น
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่าง ๆ และ    
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดในการด าเนนิการ ดังน้ี 

(1) การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มีหัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา
รับผิดชอบในการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ซึ่งการด าเนินงานจัดท าในรูปคณะท างาน มีการแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น จัดวางบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ ผ่าน
คอมพิวเตอร์ มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ จัดหาสถานที่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ การบริหาร
จัดการงบประมาณ เพ่ือการประชาสัมพันธ์การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น   

(2) การจ าหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา มีหัวหน้างานงานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา ควบคุม ก ากับ ดูแลการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการเบิกระเบียบ
การสมัครเป็นนักศึกษาเพ่ือการจ าหน่วย ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีการด าเนินการ
ดังนี้ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน  คือ ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบัณฑิตศึกษา 
การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการการศึกษาจะเป็นการประสานงานเพ่ือ
ด าเนินการภายในหน่วยงาน การจัดส่งเงินค่าจ าหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาระหว่างการเงิน
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และหน่วยงานภายใน มสธ. (ส านักทะเบียนและวัดผล  ส านักบัณฑิตศึกษา 
และกองคลัง) การจัดส่งเอกสารสรุปการจ าหน่ายให้ส านักทะเบียนและวัด ส านักบัณฑิตศึกษา       
กองคลัง เมื่อสิ้นสุดการจ าหน่าย รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ งที่สิ้นสุดการจ าหน่าย
ระเบียบการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
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(3) การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีหั วหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
รับผิดชอบในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาโท และโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัย  มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน        
การให้บริการการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ซึ่งปัจจุบันด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ ณ ที่ท าการ        
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และนอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ประสานงานและหาสถานที่เพ่ือการ
ออกรับสมัครใหม่ มีการบริหารงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจัดสรร มีการจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการการศึกษา การใช้รถและพนักงานขับรถเพ่ือออกปฏิบัติงาน 
เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือนักศึกษา ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  ใบเสร็จรับเงิน 
ระเบียบการรับสมัครเพ่ือการจ าหน่าย ชุดวิชาพ้ืนฐานเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้รับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่     
การตรวจเอกสารของผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ การออกใบเสร็จรับเงินค่ารับสมัครเป็นนักศึกษา    
การจ่ายชุดวิชาพ้ืนฐาน การน าส่งเงินค่ารับสมัครนักศึกษาใหม่ การจัดส่งหลักฐานการสมัครนักศึกษา
ใหม่ให้ส านักทะเบียนและวัดผล  การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งท าการรายงานทุกครั้งที่
ออกให้บริการการศึกษา และรายงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าภาค
การศึกษาและสิ้นปีการศึกษา 

(4) การรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย มี
หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา รับผิดชอบในการรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และโครงการสัมฤทธิบัตร
ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดท าแผนการปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา ปัจจุบันด าเนินการ       
ใน 2 ลักษณะ คือ ณ ที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และนอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจ า
ภาคการศึกษา มีการประสานงานหาสถานที่เพ่ือออกให้บริการงานทะเบียนของนักศึกษา มีการ
บริหารงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจัดสรร มีการจัดบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ มีการ
ประสานงานการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ มีการเบิกใบเสร็จรับเงิน การจัดเตรียมแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษารายละเอียดดังตารางที่ 2 มีการจัดเตรียมคู่มือลงทะเบียน 
จัดเตรียมระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษาในทุกระดับ มี
การตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม มีการออกใบเสร็จรับเงิน การน าส่งเงิน
ค่าลงทะเบียนให้การเงินของหน่วยงาน(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) การจัดส่งเอกสารให้     
ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบัณฑิตศึกษา การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งและ
เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม รวมถึงการรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณประจ าปี 
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ตารางท่ี 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องในการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบัตร  

            ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ในระบบการศึกษาทางไกลของ 
            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ระดับปริญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบัตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท 
1. ใบค าร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ (มสธ.7) 1. ขออนุมัติท าวิทยานิพนธ์ (บศ.001) 
2. ใบค าร้องขอเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ-ชื่อสกุล   
    (มสธ.8) 

2. แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บศ.002)  
3. การปรับโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ส าหรับอาจารย์) 

3. ค าร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยน 
   วิชาเอก (มสธ.9) 

   (บศ.003)                                                  
4. แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปรับ) บศ.004  

4. แบบขอแจ้งข้อมูลเพื่อระบุในเอกสาร 
   เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา และค าชี้แจง   
   การขอส าเร็จการศึกษา มสธ.10 

5. แบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บศ.006 
6. แบบขออนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ(บศ.ข.1) 
7. แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

5. ค าร้องทั่วไป (มสธ.11)     (บศ.ข.2) ค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.9) 
6. ใบค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มสธ. 16 8. แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้า 
7. ใบค าร้องขอเทยีบงานรายวิชาที่ศึกษาจาก 
   จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน (มสธ.18) 

   อิสระ (บศ.ข.3) 
9. แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

8. ใบค าร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจาก 
   มหาวิทยาลัย (มสธ.19) 

   (บศ.ข.4) 
10. แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.5) 

9. ใบค าร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา    
   (มสธ.20) 

11. แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษา
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักช าระผ่าน       

10. ใบค าร้องขอต่ออายุสถานภาพศึกษา  
     (มสธ.25) 

     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (นศ.ป.โท และ ป.บัณฑิต 
     ทางการบริหาร) 

11. ใบค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  
     มสธ. (มสธ.26) 

13. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักช าระผ่าน          
     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (นศ.ป.บัณฑิตหลักสูตรฯ) 

12. ใบค าร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราวและ 
     ถาวร (มสธ.27)   

14. แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมค าร้องใน 
     ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

13.ใบลงทะเบียนเรียน (มสธ.28) 15. แบบฟอร์มช าระค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน 
14. ใบค าร้องขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา    
     (มสธ. 30) 

     ผ่านศูนย์วิทยพัฒนา  
16. แบบฟอร์มช าระค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน 
     เรียนผ่าน มสธ.อาคารบริการ 1 ชั้น 1 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ระดับปริญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบัตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท 
15. แบบตัวอย่างลายมือชื่อ 
16. แบบฟอร์มขอตรวจสอบผลการสอบ 
17. แบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ 
     ธนาคารและผ่านระบบ Pay at Post 
18. แบบขอช าระเงินเพิ่มเติมผ่าน Pay at  
     Post 

17. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ช าระผ่าน   
     หน่วยบริการบัณฑิตศึกษา (นศ.ป.โท และ 
     ป.บัณฑิตทางการบริหาร 
18. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ช าระผ่าน 
     หน่วยบริการบัณฑิตศึกษา (นศ.ป.บัณฑิต 
     หลักสูตรและการสอน) 

 19. แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมค า ร้องใน 
     ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

 20. แบบฟอร์มช าระค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน 
     เรียนทาง pay at post 

 21. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักทาง pay at  
     post (นศ.ใหม่ ป.โท และ ป.บัณฑิตทาง 
     การบริหาร) 

 22. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักทาง pay at   
     post (นศ.เก่า ป.โท และ ป.บัณฑิตทาง 
     การบริหาร)  

 23. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักทาง pay at  
     post (ป.หลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษา 
     ที่ 1) 

 24. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสอบซ่อม pay at  
     post (ป.หลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษา 
     ที่ 1) 

 25. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักทาง pay at  
     post (ป.หลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษา 
     ที่ 2) 

 26. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสอบซ่อม pay at  
     post (ป.หลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษา 
     ที่ 2) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ระดับปริญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบัตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท 
 27. แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมค าร้อง 

     ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Pay at Post 
 28. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนทางธนาคาร  

     กรุงศรีอยุธยา 
 29. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักทางธนาคาร 

     กรุงศรีอยุธยา (นศ.ป.โท และ ป.บัณฑิตทางการ 
     บริหาร) 

 30. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักทางธนาคาร 
     กรุงศรีอยุธยา (ป.หลักสูตรและการสอน) 

 31. ค าร้องขอเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล     
     (มสธ. บ8) 

 32. ใบลายมือชื่อ (ท าบัตร) 
 33. ใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
 34. ใบค าร้องขอใบรายงานผลและหนังสือรับรอง 

     ส าเร็จการศึกษา (มสธ. บ10) 
 35. ใบค าร้องทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา (มสธ. บ11) 
 36. ใบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน  

     (มสธ. บ11-1) 
 37. ใบค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญาของ 

     มหาบัณฑิต (มสธ. บ12) 
 38. ใบค าร้องขอขี้นทะเบียนมหาบัณฑิต  

     (มสธ. บ16) 
 39. ใบค าร้องขอเทียบโอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     

     (จากสถาบันการศึกษาอ่ืน) (มสธ. บ18) 
 40. ใบค าร้องขอโอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     

     (มสธ. บ19) 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

ระดับปริญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบัตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท 
 41. ใบค าร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาระดับ 

     บัณฑิตศึกษา (มสธ. บ25) 
 42. ค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  

     (มสธ. บ26) 
 43. ใบค าร้องขอเปลี่ยนสนามสอบ (มสธ. บ 27) 
 44. ใบค าร้องขอหนังสือรับรองฯ/ใบรายงาน 

     ผลการเรียน  (มสธ. บ29) 
 45. ใบค าร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษาระดับ 

     บัณฑิตศึกษา (มสธ. บ30) 

 
      (5) การแนะแนวการศึกษาและอาชีพของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  มีการ
จัดการให้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และโรงเรียน 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งการด าเนินงานงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก ออกให้บริการในจังหวัดที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ นครนายก สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี และปราจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันด าเนินการทั้งปี โดยจัดส่ง
หนังสือไปยังกลุ่มเป้าหมาย รอการตอบรับกลับจากหน่วยงาน โรงเรียน หรือการติดตามทางโทรศัพท ์    
และออกให้บริการแนะแนว จัดบุคลากรออกให้บริการแนะแนวประกอบด้วยนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพเป็นหลักในการออกให้บริการแนะแนว และนักวิชาการศึกษาจะด าเนินงานในส่วนของ        
การแนะแนวพร้อมกับการให้ออกบริการการศึกษาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเป้าหมาย มีการเตรียมสื่อต่างๆ  เช่น  
แผ่นใส  สื่อโสตทัศน์  เอกสารแผ่นพับต่างๆ  และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุด           
การให้บริการแนะแนวแต่ละครั้ง และสรุปผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

(6) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก มีบทบาทหน้าที่ 
คือ ท าหน้าที่ประสานงานในการจัดกิจกรรมระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งฝ่ายงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักบริการการศึกษา(ฝ่ายแนะแนวการศึกษา) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก     
ในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั่วประเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
มีการประสานงานกับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการเตรียมการ มีการจัดท าหนังสือเชิญชมรม
นักศึกษา ชมรมบัณฑิต การประสานงานกับหัวหน้าศูนย์บริการเฉพาะกิจมุม มสธ. (ห้องสมุด
ประชาชน) มีการประสานงานกับหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษา(โรงเรียนประจ าจังหวัด)  ท าหนังสือ
เชิญนักศึกษาใหม่ การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดท าค าสั่ งแต่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน         



19 
 

ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การยืมเงินจากเงินหมุนเวียนจากหน่วยงาน(ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. นครนายก) เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างท าพานพุ่มตามระเบียบพัสดุ การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือแจกนักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ การจัดเตรียมใบลงทะเบียน เป็นต้น การสรุป
และรายงานผลการจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุด รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้ส านักบริการการศึกษา 

(7) การตอบค าถามนักศึกษา จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บริการตอบปัญหา
นักศึกษา/ประสานงานในการจัดตอบปัญหานักศึกษา ปัจจุบันการตอบปัญหาของนักศึกษามีการใช้สื่อ
หลากหลาย  อาทิ  การตอบปัญหาทาง e-mail  (โดยส่งเรื่องผ่านนักวิชาการคอมพิวเตอร์ )         
ทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ หรือการตอบปัญหาแบบเผชิญหน้า การตอบปัญหาของนักศึกษาปัจจุบัน
ต้องท าทั้งทางด้านส่วนตัวและสังคม  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการตอบปัญหาทางด้านการศึกษาต่อหรือ
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาต่อในทุกระดับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้ให้ค าแนะแนว      
ต้องศึกษาข้อมูลความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรและข้อมูล
ทางด้านทะเบียน เช่น การลาพักการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนสอบซ่อม          
การลงทะเบียนเรียนเพ่ิมชุดวิชา การถอนชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นต้น ซึ่งศึกษาได้   
จากคู่มือนักศึกษา เอกสารประชาสัมพันธ์รายเดือนของมหาวิทยาลัย  เอกสารแผ่นพับต่าง ๆ         
การประสานงานในการจัดตอบปัญหาของนักศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในกรณีที่ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่แน่ใจ หรือไม่สามารถตอบได้ทันทีอันเนื่องมาจาก    
ข้อมูลบางอย่างไม่ได้จัดเก็บไว้ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ผู้ให้บริการต้องประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง     
ส่วนใหญ่จะเป็นส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบริการการศึกษา ส านักวิชาการ(ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ) ศูนย์สารสนเทศ ซึ่งการติดต่อระหว่างหน่วยงานภายในนี้ จะติดต่อโดยใช้ e- mail  หรือ
โทรศัพท์ และเมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วจะประสานกลับไปยังนักศึกษาตามที่นักศึกษาได้ประสาน
ติดต่อสอบถามไว้ ปัจจุบันด าเนินการทาง e- mail และโทรศัพท์ มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการ        
ทั้งระหว่างการให้บริการ และสิ้นสุดการให้บริการ มีการจัดท ารายงานประจ าเดือน และจัดท า
ฐานข้อมูลการให้บริการการศึกษาผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก   

(8) การรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ประสานงาน การอบรม/
สัมมนา และการประสานงานด้านการวิจัย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาค งานส่งเสริมและบริการการศึกษาด าเนินการในการประสานงานการอบรม สัมมนา             
การประสานงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และบุคคลภายในที่ ขอความร่วมมือมายั ง              
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  โดยผ่านผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งต่อให้          
งานส่งเสริมและบริการการศึกษาด าเนินการประสานงานหน่วยงานในฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง มีการ          
วางแผนการด าเนินกิจกรรม การเตรียมการเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ แผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
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รวมทั้งการจัดท าแผนการให้บริการในกิจกรรมการอบรม/สัมมนา และการวิจัย ประสานทีมงานและ
จัดท าค าสั่งเพ่ือปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมตามที่ระยะเวลาก าหนด ประเมินผลเป็นการประเมินผล
กิจกรรมซึ่ งครอบคลุมผลลัพธ์การด าเนินการใน  4 ขั้นตอน  ประกอบด้วย  การวางแผน                
การประสานงาน การเตรียมการ ด าเนินการจัดกิจกรรม และมีน าผลการประเมินไปพัฒนาการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป มีการสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

(9) การจัดนิทรรศการ ส าหรับการจัดนิทรรศการนี้ ได้ด าเนินการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย กิจกรรมเกี่ยวกับการบริการการศึกษา การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเมื่อมีหน่วยงานขอความร่วมมือ ซึ่งจัดนิทรรศการได้จัดนิทรรศการทั้งภายในศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ. และภายนอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  และกิจกรรมที่ด าเนินการเป็นประจ า คือ        
การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตารางการปฏิบัติงานการออกให้บริการการศึกษานอกที่ท าการ   
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  งานส่งเสริมและบริการการศึกษาโดยมีช่างศิลป์     
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก จะด าเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม การเตรียมการเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ แผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
งบประมาณที่ต้องใช้ การขอใช้รถและขอพนักงานขับรถเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม     
มีการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

(10) การพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการการศึกษาในท้องถิ่น ตามที่    
งานส่งเสริมและบริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการบริการการศึกษา             
การสร้างเครือข่ายใหม่ และการประสานงานเครือข่ายการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค จึงมี         
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริม หรือการให้การสนับสนุนงานเครือข่าย เช่น ชมรม
บัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. (ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด) ศูนย์บริการ
การศึกษา (โรงเรียนประจ าจังหวัด) และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ได้มี
ข้อตกลงจัดท าภาคีเครือข่ายบริการการศึกษาร่วมกันไว้ งานส่งเสริมและบริการการศึกษา             
จะด าเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม การเตรียมการ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ แผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน งบประมาณที่ต้องใช้ 
การขอใช้รถและขอพนักงานขับรถเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมมีการสรุปและรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
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(11) การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. และชมรม บัณฑิต มสธ.   
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ด าเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมที่
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ด าเนินการเอง โดยงานส่งเสริมและบริการการศึกษาปัจจุบัน         
มีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพด าเนินการในกิจกรรมนี้  ของบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม 
ประสานงานหน่วยงานภายในเพ่ือใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดกิจกรรม มีการรายงานผล
การจัดกิจกรรมตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  2) กิจกรรมที่ชมรมนักศึกษา มสธ.    
ชมรมบัณฑิต มสธ. เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก โดยนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ จะประสานงานกับชมรมนักศึกษา มสธ. ชมรมบัณฑิต มสธ. ซึ่งชมรมนักศึกษา 
มสธ. หรือชมรมบัณฑิต มสธ. จะเสนอโครงการที่จะจัดผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก และ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จะน าโครงการดังกล่าวเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ
มหาวิทยาลัยในการจัดโครงการ และ 3) การสนับสนุนชมรมนักศึกษา มสธ. และชมรม บัณฑิต มสธ. 
โดยจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมนักศึกษา มสธ. หรือชมรมบัณฑิต มสธ. ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น 
ซึ่งชมรมนักศึกษาหรือชมรมบัณฑิตที่จะจัดโครงการ จัดท าหนังสือเชิญผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. นครนายก เพ่ือพิจารณาและเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจุบันในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมนักศึกษา 
มสธ. หรือชมรมบัณฑิต มสธ. คือ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก และนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ และในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาจัด หากมีการจัดกิจกรรมข้าม
จังหวัดที่นอกเหนืออ านาจการอนุมัติของผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสะ. จะต้องท าหนังสือถึง
มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติการเข้าร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาจัด และเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
ต้องสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

(12) ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ตามที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค การส่งเสริม
ภาพลักษณ์และรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในระบบการศึกษาทางไกล จึงมีความจ าเป็น     
อย่างยิ่ง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก โดยมีงานส่งเสริมและบริการการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
จะด าเนินการโดยการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในท้องถิ่น และมีการสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เช่น จังหวัดนครนายก โรงเรียนประจ าจังหวัด องค์บริหารส่วนต าบล      
มีการวางแผนการด าเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การก าหนดวัน เวลา และระยะเวลาของการ
จัดกิจกรรม หรือการจัดคนเข้าร่วมกิจกรรม มีการขอใช้งบประมาณ เป็นต้น 
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(13) การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่าง ๆ ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. นครนายก 
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ท าหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่าง ๆ ใน
ฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ลักษณะของกิจกรรมที่ด าเนินการปัจจุบันมี 2 ลักษณะ คือ 
1) ด าเนินการ ณ ที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และ 2) นอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบ มีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม        
ทางวิชาการรายละเอียดครอบคลุมด้านวัสดุ อุปกรณ์ การก าหนดการวัน เวลา และระยะเวลา รวมทั้ง
การจัดท าแผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก การจัดเตรียมสถานที่ การจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือวิทยากร (ถ้ามี) เพ่ือการปฏิบัติงานในกิจกรรมการบริการวิชาการ          
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (ถ้ามี) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์  แผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์     
การประสานและการจัดหาวิทยากร (ถ้ามี )  หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน (ถ้ามี ) การประสาน
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น มีการด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการตามแผนงาน      
ที่ก าหนดไว้  มีการประเมินผลเป็นการประเมินผลกิจกรรมซึ่งครอบคลุมผลลัพธ์การด าเนินการใน 4 
ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นส ารวจความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย วางแผนการท างาน การเตรียมการ 
และการด าเนินการจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม จะมีการประเมินผลและน าข้อมูลจากการ
ประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

(14) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ปัจจุบันบุคลากร
ของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้ร่วมเป็นคณะท างานที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจ าวัน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะท างาน
ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะกรรมการตรวจการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะท างาน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
คณะท างานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป็นต้น  
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บทท่ี 3 

องค์ประกอบของงาน 
 
3.1 ลักษณะงานการบริการการศึกษา 
 
 การบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก ปัจจุบันด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ ให้บริการการศึกษา ณ ที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา และ
ออกให้บริการการศึกษานอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่ท าการ  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ซึ่งจัดให้มีบริการการศึกษาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (หยุดวันขัต
ฤกษ์) ผู้ปฏิบัติงานการบริการการศึกษาในปัจจุบัน จะเป็นบุคลากรของงานส่งเสริมและบริการ
การศึกษาเป็นหลักในการปฏิบัติงานประจ าวัน  

2.  การปฏิบัติงานบริการการศึกษานอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จัดให้มีจุดบริการ
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ณ เครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบัน
ด าเนินการ ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ (มุม มสธ.)  

ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2543 ถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 การด าเนินงาน        
จะด าเนินการ ณ เครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คือ ศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ (มุม มสธ.) ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะจัดให้มีการปฏิบัติงานในช่วงเวลา    
ที่มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าภาคการศึกษา (ภาคต้น และภาคปลาย) โดยจะมีการปฏิบัติงาน
บริการการศึกษาในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ปฏิบัติงานการบริการการศึกษาจะเป็นบุคลากรของงาน
ส่งเสริมและบริการการศึกษาเป็นหลัก  

ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 มีการปรับแผนการปฏิบัติงานการให้บริการ
การศึกษา ณ  เครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน 2 ลักษณะ คือ  

(1) เพ่ิมจุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ โดยเพ่ิมจุดบริการการศึกษา
แบบเบ็ดเสร็จในศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด อีก 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกเหนือจากศูนย์บริการการศึกษเฉพาะกิจ (มุม มสธ.) ที่มีอยู่
เดิม 6 แห่ง คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และ
จังหวัดสระบุรี   
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(2)  การปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา  ณ จุดบริการการศึกษา     
แบบเบ็ดเสร็จนอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จากเดิมที่จัดให้มีการปฏิบัติงาน         
ในวันเสาร์และอาทิตย์  ได้เพ่ิมเติมให้มีการปฏิบัติงานในวันท าการปกติ คือ วันอังคารและวันพฤหัสบดี  
ในอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ (มุม มสธ.) จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
โดยมีบุคลากรต าแหน่งบรรณารักษ์ 2 คนของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือให้
บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในวันดังกล่าว 
 

3.2 องค์ประกอบของงานการบริการการศึกษา  
 

การปฏิบัติงานบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. นครนายก จะมีการปฏิบัติงานในลักษณะเป็นวงจรคุณภาพ (PDCA) กล่าวคือ จะมีการจัด      
ท าแผนปฎิบัติงานการให้บริการการศึกษา โดยยึดการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
และเป็นเกณฑ์ในการท างาน ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จะจัดท าแผนการปฏิบัติงาน         
ที่รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา และจะจัดท าตาม
ปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน (ศูนย์วิทย -
พัฒนา มสธ. นครนายก ) และลงรายละเอียดในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งด าเนินการใน 2 
ลักษณะ คือ (1) แผนการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ณ     
ที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  และ (2) แผนการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการ
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จนอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. โดยแสดงเป็นวงจรคุณภาพตามแนวคิด
ของ Deming Cycle ได้ดังแผนภาพที่ 8 
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  แผนภาพที่ 8   กระบวนการท างานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษา 
                                      แบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 แนวทางการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 
 

การบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก เป็นการน างานที่ให้บริการการศึกษาเกี่ยวกับการบริการการศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลัยทั้งหมดมารวมให้บริการในจุดเดียว ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันและ
กัน หรือการด าเนินงานให้แล้วเสร็จในจุดเดียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้น้อยลง  

สรุปแนวทางการบริการการศึกษา ณ  จุดบริการการศึกษาแบบ เบ็ด เสร็จของ            
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ได้ดังนี ้

(1)  สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้รับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
(2)  ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือให้บริการตามความประสงค์ของ

ผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 

Plan 

การจัดท าแผนปฏิบัติงานการบริการการศึกษา 
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

- การบริการการศึกษา ณ ที่ท าการศูนย์ฯ 
- การบริการการศึกษานอกที่ท าการ 

Do 
การปฏิบัติงานบริการการศึกษา 

- การบริหารโครงการและงบประมาณ 
  การบริการการศึกษา  

Check 

 
การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Action 

 
การปรับปรุงแก้ไขงานบริการการศึกษา 
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กลุ่มที่ 1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการ
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจะอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมงานทะเบียนนักศึกษา 
ได้แก่ การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา การลาพักการศึกษา การให้ค าปรึกษาในโครงสร้างสูตรหรือการ
วางแผนการศึกษา รวมถึงการตอบปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 ประชาชนทั่วไป ที่สนใจจะศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
การศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจะแนะแนวการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และจ าหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา รวมถึงการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการสัมฤทธิบัตร รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประกาศ      
บัณบัณฑิต  

(3) แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้รับบริการ ได้แก่ ขอค าแนะน า
เกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การสมัครเรียน การซื้อระเบียบการสมัคร การลงทะเบียนเรียน 
การลาพักการศึกษา การยื่นค าร้อง รวมถึงการติดตามวัสดุการศึกษา เป็นต้น 

(4) ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจัดท าฐานข้อมูล
ของผู้รับบริการผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  
 

3.4 การด าเนินงานบริการการศึกษาตามแนวคิด PDCA 
        

1) การจัดท าแผน (P : Plan) 
(1) แผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานนี้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพราะการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการคือการก าหนดทิศทางการท างานของหน่วยงาน ปัจจุบันศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการใน 2 ลักษณะ คือ แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี เริ่มต้นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหน่วยงานภายในคือ  กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีบันทึกเวียนแจ้งให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ระดับหน่วยงานถึงหน่วยงานภายในทั้งหมดและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศด้วย 
เมื่อศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ได้รับหนังสือแจ้งจากกองแผนงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก จะด าเนินการโดยมีงานอ านวยการและธุรการ เวียนแจ้งหนังสือดังกล่าวให้หน่วยงาน
ภายในเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 งาน คือ งานอ านวยการและธุรการ     
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีหัวหน้างาน 3 งาน
พิจารณาและทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี นัดประชุมบุคลากรของงานแต่ละงาน เพ่ือทบทวน
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แผนปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามแผนที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามแผนหรือไม่ เห็นควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอย่างไร        
ที่ประชุมหรือและสรุปข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป เมื่อได้ข้อมูลและมีปรับเปลี่ยน 
(ถ้ามี) ตามมติที่ประชุมงานเรียบร้อยแล้ว หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา จะท าบันทึก
รายงานหัวหน้าหน่วยงาน(ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) เพ่ือการบรรจุกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน และหน่วยงานน าเสนอแผนการปฏิบัติงาน 
ให้ที่ประชุมผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง พิจารณาร่วมกันโดยมี รองอธิการบดี         
ฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานที่ประชุมฯ ก่อนการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. ให้กองแผนงาน  

(2) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
การบริหารงานโครงการและงบประมาณของกิจกรรมการบริการการศึกษา      

จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก    
ได้จัดให้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการการศึกษา ในลักษณะรวมบริการการศึกษาไว้ ณ จุดเดียว          
โดยเรียกจุดบริการว่า จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ซึ่ง
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานการบริการการศึกษาเป็นประจ าทุกปี    
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยนั้น     
จะเป็นไปตามที่งานส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) เมื่อได้รับทราบข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัยแล้ว งานส่งเสริมและบริการการศึกษาโดยหัวหน้างานส่งเสริม
และบริการการศึกษาจะนัดประชุมบุคลากรของงาน แจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเพ่ือหารือ 
และวางแผนการท างาน รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการ
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ  โดยค านึงถึงตัวชี้วัดของกิจกรรม ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา เช่น จัดให้มีการออกให้บริการในช่วงเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียน หรือช่วงเวลาการเปิดรับสม้ครนักศึกษาใหม่ 
เพ่ือให้มีความหลากหลายของกิจกรรม ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ  

งานส่งเสริมและบริการการศึกษาจะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ใน 2 ลักษณะ 
คือ ณ ที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และนอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ซึ่งการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานนี้ งานส่งเสริมและบริการการศึกษาจะค านึงถึงตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ
จ านวนตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นหลัก โดยการจัดท าแผนงานการให้บริการ
การศึกษาค านึงถึงการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการ มีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลของการท างาน ดังนั้น แผนงานการปฏิบัติงานการบริการ 
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การศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ จะจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่
ให้บริการการศึกษาครั้งละ 1 คน และขออนุมัติการใช้รถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ 1 คน ในกรณีการ
ไปปฎิบัติราชการนอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และจะจัดบุคลากรเพ่ิมในกรณีที่ออกให้บริการ
แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้   นัดล่วงหน้าและมีผู้รับบริการจ านวนมากเท่านั้น เช่น ภาคีเครือข่ายโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น  
 

2) การปฏิบัติงานบริการการศึกษา (D : Do) 
การปฏิบัติงานการบริการการศึกษาจะด าเนินการตามแผนงาน ณ จุดบริการการศึกษา

แบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ประกอบด้วย   3 ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการก่อนการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการ

การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ส าหรับการให้บริการการศึกษานอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. มีข้ันตอน
ดังนี้ 

(1) หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา นัดประชุมบุคลากรใน  
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา เพ่ือแจ้งข้อมูลและรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                
ในปีงบประมาณ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการ เช่น ตัวชี้วัดของกิจกรรม เพ่ือประกอบการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 

(2) ประสานหน่วยงานภายในเพ่ือการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ การใช้รถยนต์เพ่ือการออกให้บริการการศึกษานอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

(3) ประสานงานหน่วยงานภายนอกเพ่ือที่จะขอใช้สถานที่ซึ่งต้อง
ประสานงานล่วงหน้าโดยการจัดท าหนังสือขอใช้สถานที่ การติดป้ายเพ่ือประชาสัมพันธ์  

(4) จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบฟอร์มส าหรับ
การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาทุกระดับ ปากกา ดินสอ ชุดวิชาพ้ืนฐานที่ต้องจ่ายให้นักศึกษาใน
กรณีรับสมัครนักศึกษาใหม่  ใบเสร็จรับเงิน คู่มือนักศึกษา ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ
การรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เพ่ือการจ าหน่าย แบบบันทึกข้อมูลส าหรับผู้รับบริการกรอกข้อมูล 
สัญญายืมเงินในกรณียืมเงินไปราชการ แบบรายงานการเดินไปปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการในวันปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่จะเป็น
บุคลากรของงานส่งเสริมและบริการการศึกษาเป็นหลัก การปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ       
จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ กลุ่มผู้รับบริการสามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และ กลุ่มที่ 2 ประชาชนทั่วไป บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ให้บริการการศึกษา จะท า
หน้าที่ทุกอย่าง เช่น ผู้รับบริการกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะแจกแบบฟอร์มตามกิจกรรมที่
ผู้รับบริการแจ้งความประสงค์  ตรวจสอบข้อมูลเมื่อผู้รับบริการยื่นค าร้องว่าเป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดหรือไม่ และเมื่อถูกต้องแล้วจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่นักศึกษาที่มา
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ขอรับบริการ ส าหรับกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไป จะแนะแนวและแนะน าหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย การจ าหน่ายระเบียบการการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การออกใบเสร็จรับเงิน 
การจ่ายชุดวิชาพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาท่ีสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ หรือตอบค าถามอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการหลังจากการให้บริการการศึกษา มีการรวบรวมเอกสาร             
ที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการด าเนินงาน แยกเป็น 4 ส่วน คือ 1) สรุปเงินค่าธรรมเนียมจากการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ให้บริการ และน าส่งเงินให้การเงินของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เมื่อสิ้นสุดการให้บริการ
การศึกษาแต่ละครั้ง หรือแต่ละวัน  2) การส่งต่อเอกสาร เมื่อด าเนินการเกี่ ยวกับการให้บริการ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะต้องแยกเอกสารตามกิจกรรมและค าร้องของนักศึกษา เช่น ใบลงทะเบียน   
ค าร้องขอจบ ค าร้องขอท าบัตรนักศึกษา ขอลาพักการศึกษา การลงทะเบียนสอบซ่อม การเปลี่ยนที่
อยู่ การเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ-สกุล เป็นต้น หรือส่งเอกสารการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ส านัก
ทะเบียนและวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 3) การส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมในกรณียืมเงินไปราชการ และ
การยื่นเบิกเงินในกรณีที่ไม่ได้ยืมเงินไปราชการ และ 4) การสรุปและรายงานผลการให้บริการ
การศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงาน(ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) โดยผ่านหัวหน้างาน
ส่งเสริมและบริการการศึกษา  
 

3) การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ( C : Check)  
การรายงานผลการด าเนินงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบ 

เบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนที่ 1 การรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้ง 

โดยผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการการศึกษาสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานรับทราบและ
น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานนั้นรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงานการให้บริการการศึกษารายไตรมาส      
การรายงานผลการด าเนินงานการให้บริการการศึกษาตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี      
โดยหัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษาจะสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานการบริการ
การศึกษา  ประกอบด้วย การใช้งบประมาณประจ าปี กิจกรรมที่ให้บริการ สถิติผู้ รับบริการ ซึ่ง     
การรายงานนี้จะมีงานอ านวยการและธุรการ รวบรวมและรายงานรายไตรมาส 6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดือน  
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ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษา
แบบเบ็ดเสร็จเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษาจะรวบรวมและ
สรุปผลการปฏิบัติงานการบริการการศึกษาให้อยู่ในรูปเล่มของการปฏิบัติงานราชการประจ าปีของ

หน่วยงาน (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) 
 

4) การปรับปรุงแก้ไขงานบริการการศึกษา ( A : Action) 
ในการด าเนินงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของ    

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จะต้องค านึงถึงความถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รวดเร็ว       
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จของงาน ในขณะเดียวกันก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่าง ๆ 
พัฒนางานด้านการบริการการศึกษาให้มีความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น มีการสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้รับบริการ
การศึกษา จ าแนก 2 กลุ่ม คือ (1) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ (2) ประชาชน
ทั่วไป ดังนี้ 

(1) กลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษา   

แบบเบ็ดเสร็จและผู้รับบริการ คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดังภาพที่ 9 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

กลุ่มที่ 1 

งานบริการ 
 
อ านวยความสะดวกเกีย่วกับงาน
ทะเบียน ค าร้อง การตอบปญัหา 
การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา 
 
 
 

เงื่อนไข กฎ ระเบียบที่เกีย่วข้อง 
คู่มือการลงทะเบียนเรียนตามหลกัสูตร
ของผู้รบับริการประจ าปีการศึกษาที่
นักศึกษาขอรับบริการ ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกับค าร้องต่าง ๆ 

ผู้ให้บริการ ณ จุดบริการ 
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 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1) ความรวดเร็วในการให้บริการนักศึกษา 
2) ความเป็นปัจจุบันของเอกสารและหลักสูตรต่าง ๆ ที่ให้ค าแนะน า 
3) ความครบถ้วนของข้อมูลในการตอบค าถาม 
4) การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
5) อ่ืน ๆ  

 
(2) กลุ่มประชาชนทั่วไป 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษา    
แบบเบ็ดเสร็จและผู้รับบริการ คือ ประชาชนทั่วไป ได้ดังภาพท่ี 10 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

1) ความรวดเร็วในการให้บริการนักศึกษา 
2) ความเป็นปัจจุบันของเอกสารและหลักสูตรต่าง ๆ ที่ให้ค าแนะน า 
3) ความครบถ้วนของข้อมูลในการตอบค าถาม 
4) การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
5) อ่ืน ๆ  

ประชาชนท่ัวไป 

กลุ่มที่ 2 

งานบริการ 
-แนะแนวการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยในหลักสูตรต่าง ๆ  
-รับสมัครนักศึกษาใหม ่
 

เงื่อนไข กฎ ระเบียบที่เกีย่วข้อง 
-ระเบียบการสมัคร 
-เอกสารประชาสัมพันธห์ลักสูตรต่างๆ 
-ใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร 
-เอกสารประชาสัมพันธก์ารฝึกอบรม
ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

ผู้ให้บริการ ณ จุดบริการ 
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บทท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา 
 

4.1 ขั้นตอนการจัดท าแผน 
      

1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
การบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

นครนายก หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัด
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ปัจจุบันมีบุคลากรประจ า จ านวน  4 คน ประกอบด้วย ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา และต าแหน่งช่างศิลป์   
1 อัตรา โดยแต่ละอัตรามีภาระงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการ เช่น นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบ
กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ได้แก่ การจ าหน่ายระเบียบการ การรับสมัครนักศึกษาใหม่      
การตอบค าถามนักศึกษา ประสานงานในการจัดตอบปัญหานักศึกษา การรับลงทะเบียนเรียนและ   
ค าร้องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย การประสานงาน  การอบรม/สัมมนา 
และการประสานงานด้านการวิจัย การพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการในท้องถิ่น         
การประสานงานกิจกรรมการเรียนการสอน ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของการดูแลมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่าง ๆ และงานอ่ืน ๆ    
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะท างานการจัดการความรู้ 
คณะท างานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจ าวันของศูนย์วิทยพัฒนา เป็นต้น นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ รับผิดชอบกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่     
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ.และ ชมรมบัณฑิตมสธ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ      
9 จังหวัด และงานอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
ช่างศิลป์ รับผิดชอบกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่  การจัด
นิทรรศการ ณ ที่ท าการ การออกแบบงานศิลป์ ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดท าแผ่นพับ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นโปสเตอร์ การจัดท าป้ายเทวี งานตกแต่งเวทีด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
และงานอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น จากที่
กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าภาระงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริการการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่อยู่ ในภูมิภาค            
ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้เป็นเส้นทางหนึ่งส าหรับการให้บริการนักศึกษาอย่างทั่วถึง และประทับใจนักศึกษา
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ที่มาใช้บริการ ด้วยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยนี้ นักศึกษาต้องดูแลตนเองในการติดต่อ
กับมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงเบียนเรียน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น     
เมื่ อนั กศึ กษามีปัญ หาไม่ เข้ าใจจะต้องปรึกษาทางโทรศัพท์ กับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรี จากการให้บริการการศึกษาในภูมิภาค
นักศึกษาที่มารับบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก ปัญหาที่พบ คือ ได้รับเอกสาร ข่าวมูล หรือข่าวสารจากมหาวิทยาลัยล่าช้า ท าให้นักศึกษา
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และท าให้นักศึกษาจ านวนมาก
ต้องออกกลางคัน หรือลาพักการศึกษา เป็นต้น 

การจัดท าแผนงานปฏิบัติงานบริการการศึกษาระดับหน่วยงานจึงมีความส าคัญ             
และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการให้บริการการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของ       
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ปัจจุบันด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ (1)  ณ ที่ท าการ             
ศูนย์วิทยพัฒนา และ (2) นอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา ใน 7 จังหวัด คือ นครนายก สระบุรี 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ส าหรับ 2 จังหวัด คือ 
นนทบุรี และกรุงเทพฯ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากนักศึกษาสะดวก 
ในการเดินทางและการติดต่อกับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ดังนั้น การปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็น    
อย่างยิ่งที่จะต้องขออนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดให้มีการ
บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งงานส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดท า
แผนงานการปฏิบัติราชการประจ าปี ไว้ในแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก) โดยการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการนี้มีหัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา       
เป็นผู้ประสานงาน ก ากับ ดูแลการจัดท าแผนงานและกิจกรรมที่ด าเนินการ  

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
(1) การเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ของแต่ละปี  (เดือนตุลาคมของทุกปี) กองแผนงาน ซึ่ง

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะแจ้งให้
หน่วยงานต่าง ๆ จัดท าค าของบประมาณในการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการจัดส่งบันทึกชี้แจง
พร้อมให้ค้นหาข้อมูลรายละเอียดและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็ปไซต์  

(2) งานอ านวยการและธุรการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก เป็นผู้ประสานงาน
และจัดท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก เพ่ือพิจารณา 

(3) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก สั่งการให้งานอ านวยการและธุรการ 
นัดประชุมหัวหน้างานทั้ง 3 งานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพ่ือหารือการจัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เบื้องต้นได้มอบหมายให้หัวหน้างานแต่ละงานพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในส่วน
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งานที่รับผิดชอบก่อนน าเสนอแผนงาน และสรุปเป็นกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน 

(4) หัวหน้างานทั้ง 3 งานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก (งานอ านวยการและ
ธุรการ งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และงานส่งเสริมและบริการการศึกษา)  ได้ร่วมประชุมฯ 
และรับทราบนโยบายการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานแล้ว หัวหน้างานแต่ละงาน     
โดยเฉพาะงานส่งเสริมและบริการการศึกษาจะนัดประชุมบุคลากรของงานเพ่ือชี้แจงรายละเอียด และ
หารือการจัดท าแผนงานการปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษาของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับ      
ปีที่ผ่านมา จ านวนครั้งที่ปฎิบัติงานได้จริงในปีงบประมาณ สถิติของผู้รับบริการแยกเป็น 2 กลุ่ม 
(นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป) การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ให้บริการการศึกษา 
วัสด อุปกรณ์ที่จ าเป็น และปัญหาอุปสรรค์การด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการน าข้อมูลมาปรับปรุง
การท างานในปีงบประมาณใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งแผนงานการปฏิบัติงานการบริการ
การศึกษาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับหน่วยงาน(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก)     

(5) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน
ต่อที่ประชุมผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แห่ง ณ ส่วนกลาง(จังหวัดนนทบุรี) ประธานที่ประชุม
คือ รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาที่ก ากับ ดูแลศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แห่งร่วมพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง เพ่ือให้มีการด าเนินงานเป็นไป     
ในทิศทางเดียวกัน และการเข้าร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จะมีหัวหน้างาน 2 งาน        
(งานอ านวยการและธุรการ  และงานส่เสริมและบริการการศึกษา) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 
แห่งร่วมประชุมและสรุปแผนการปฏิบัติราชการของแต่ละศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัย(กองแผน) เพ่ืออนุมัติงบประมาณตามปีงบประมาณล าดับต่อไป 

ทั้งนี้สามารถสรุปขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. นครนายก ได้ดังแผนภาพที่ 11 
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แผนภาพที่ 11  ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปขีองศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองแผนงานมีหนังสือเวียนหน่วยงาน 
เพื่อส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

งานอ านวยการและธุรการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รวบรวมข้อมูล
เสนอผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพื่อสั่งการ 

หน่วยงานภายในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พิจารณาและจัดท าแผน       
ปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่ละงาน 

งานอ านวยการและธุรการประสานและรวบรวมเอกสารเพื่อบรรจุ
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อท่ีประชุมฯโดย มีรอง

อธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาท่ีก ากับดูแลร่วมพิจารณา 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
ส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้กองแผนงาน เพื่อพิจารณาขอรับ

การจัดสรรงบประมาณ 
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2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

 

เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของหน่วยงานแล้ว              
(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) กองแผนงาน จะจัดส่งเอกสารรายละเอียดงบประมาณท่ีหน่วยงาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ส าหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก มีงานอ านวยการและ
ธุรการ รับเอกสารแล้วน าเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน (ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) 
เพ่ือสั่งการ ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา โดยงานส่งเสริมและบริการการศึกษาเมื่อ
ได้รับแจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยแล้ว จะมีการบริหารงานการปฏิบัติงาน        
การบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหัวหน้างานส่งเสริมและบริการ
การศึกษา ก ากับ ดูแล ประสานงาน และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณประจ าปีที่ได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย มีการประชุมบุคลากรในงานเพ่ือวางแผนการท างานร่วมกันของบุคลากร 
จัดท าแผนปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จประจ าปีงบประมาณ
เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน (ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) เพ่ือขออนุมัติแผนปฏิบัติ
งานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจัดให้มีแผนปฏิบัติงานการบริการ
การศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ใน 2 ลักษณะ 
คือ  

(1)  การให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่ท าการ     
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จัดท าแผนปฏิบัติงานโดยจัดให้มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้บริการทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดขัตฤกษ์) ซึ่งมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานดังตัวอย่างในตารางที่ 3 

(2) การให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จนอกที่ท าการ      
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จัดท าแผนปฏิบัติงานโดยจัดให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่การให้บริการงาน
ทะเบียนนักศึกษาในจังหวัดที่รับผิดชอบ ปัจจุบันด าเนินการ 7 จั งหวัดคือ นครนายก (ณ ภาคี
เครือข่ายการศึกษา) ปราจีนบุรี สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา 
ซึ่งการไปปฏิบัติหน้าที่นี้จะจัดท าแผนงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ   

ช่วงที่  1 แผนการออกให้บริการการศึกษาในภาคต้นประจ าปีการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย งานส่งเสริมและบริการการศึกษาจะด าเนินการเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายนของ  
ทุกปี ประมาณ 70 ครั้งในพื้นที่ให้บริการ 7 จังหวัด  
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ช่วงที่ 2 แผนการออกให้บริการการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา จะด าเนินการเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
ประมาณ 35 ครั้งในพ้ืนที่ให้บริการ 7 จังหวัด ซึ่งบุคลากรที่ออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการการศึกษา ณ 
จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จนอกท่ีท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จะเป็นบุคลากรของงานส่งเสริม
และบริการการศึกษาเป็นหลัก  และมีบุคลากรจากงานอ่ืนมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่นัด
กลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดตัวอย่างของแผนปฏิบัติงานดังตารางที่ 3 ถึงตารางท่ี 5  
 

 

 

ตารางที ่3  ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสรจ็ 
               ณ ท่ีท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ประจ าปงีบประมาณ 2556 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างแผนปฏบิัตงิานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 
              นอกที่ท าการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. นครนายก ช่วงที่ 1 
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ตารางที่ 5 ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 
              นอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ช่วงที่ 2  
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4.2 ขั้นตอนการบริการการศึกษา  
 

เมื่องานส่งเสริมและบริการการศึกษาน าเสนอแผนปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ     
จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จประจ าปีงบประมาณต่อผู้บริหารหน่วยงาน (ผู้อ านวยการ          
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) และได้รับอนุมัติแล้ว จะด าเนินการใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินงานก่อนปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษา
แบบเบ็ดเสร็จนอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. มีรายละเอียด คือ ประสานงานหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

(1) การขอให้สถานที่  โดยจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานเพ่ือขอใช้สถานที่ในการ
ออกให้บริการการศึกษา การขอติดป้ายประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา 

(2) การประชาสัมพันธ์แผนงานการบริการการศึกษา เช่น จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์วิทยพัฒนา     
มสธ. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) การจัดเตรียมแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย  
(4) เบิกใบเสร็จรับเงิน 
(5) จัดเตรียมคู่มือลงทะเบียน ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 
(6) การจัดบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ประสานงานบุคลากรของงานส่งเสริม

และบริการการศึกษาโดยเน้นนักวิชาการศึกษาเป็นหลัก และมีบุคลากรอ่ืน ๆ ร่วมปฏิบัติงานในกรณี
ติดราชการหรือการนัดกลุ่มเป้าหมาย จัดท าบันทึกขออนุมัติการปฏิบัติงานของบุคลากรเสนอต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน (ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งก่อนออกให้บริการ
การศึกษาตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ขออนุมัติในหลักการไปแล้ว พร้อมทั้งขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย 
การขออนุมัตใิช้รถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ของศูนย์วิทยพัฒนาเพ่ือการออกให้บริการการศึกษา  

(7) การยืมเงินทดรองจ่ายในการไปปฏิบัติงานนอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา  
มสธ. ตามท่ีได้รับอนุมัติมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (7.1) บันทึกที่ได้รับอนุมัตใิห้ไปปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้ง 
 (7.2) บันทึกข้อความขออนุมัติการยืมเงินทดรองจ่าย 
 (7.3) บันทึกการยืมเงินทดรองจ่ายตามแบบ 216 
(7.4) ในกรณีที่มีการมอบอ านาจในการยืมเงินทดรองจ่ายต้องแนบ        

ใบมอบฉันทะพร้อมส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยของ         
ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
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(7.5) ยื่นเอกสารการยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือขอยืมเงินทดรองจ่ายในการไป
ราชการจากงานการเงินของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก (ปัจจุบันหัวหน้างานอ านวยการและ
ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่การเงินของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) 

(7.6) การชดใช้เงินยืมใช้บันทึกข้อความขอส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมพร้อม
แนบแบบรายงานการเดินทางไปราชการ  

และสามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินงานก่อนปฏิบัติงานการบริการ
การศึกษา ณ  จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ได้ดังแผนภาพ
ที่ 12 
 

 แผนภาพที่ 12  ขัน้ตอนการด าเนินงานก่อนปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ณ  
                                                     จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
    
    
    
 
 

    การขอใช้สถานท่ี 

            การประชาสัมพันธ์แผนงาน 

 

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกีย่วข้องกับการด าเนินการ  
ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ระเบยีบ คู่มอื 

สัญญายืมเงิน 

จัดบุคลากรเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ พร้อมการขอใช้
รถยนต์และพนักงานขับรถยนต ์
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ขั้นตอนที่  2 การด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติงานการบริการการศึกษา ได้แบ่ง          
การด าเนินงานออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1) การให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน และ 2) การ
ให้บริการค าร้อง (มติที่ประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2553 วาระการประชุม 5.1 เรื่อง การทดสอบระบบการให้บริการแบบครบวงจรของหน่วยบริการ
แบบครบวงจรของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ขั้นตอนการให้บริการส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
อ านวยความสะดวกเก่ียวกับการลงทะเบียนต่าง ๆ ด าเนินการดังนี้ 

 (1.1)  กล่าวต้อนรับนักศึกษาและสอบถามความประสงค์ 
 (1.2) มอบแบบลงทะเบียนแก่นักศึกษาตามชนิดของการ

ลงทะเบียน นักศึกษาหรอกข้อมูลลงในแบบลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตามความ
เหมาะสม) 

 (1.3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียน/
ออนไลน์ข้อมูล (ไม่เกิน 2 นาที) 

 (1.4) เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน และรับเงินจากนักศึกษา      
(ไม่เกิน 3 นาที) 

 (1.5) ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินและ
ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 (1.6) กล่าวค า “ขอบคุณ” แก่นักศึกษา และเชิญชวนให้มาใช้
บริการอ่ืน ๆ อีกในโอกาสต่อไป 
 และสามารถสรุปเป็นแผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติ งานการบริการการศึกษา ณ        
จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ที่ได้มีการด าเนินการให้บริการนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ
ทั่วไปที่มาติดต่อ โดยมีกระบวนงานที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

1) การให้บริการการศึกษาส าหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป (การรับสมัคร 
นักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร) 

2) การใหบ้ริการด้านการลงทะเบียนเรียน 
3) การให้บริการด้านค าร้อง  
4) การให้บริการด้านการตอบปัญหาและให้ค าปรึกษา 
5) การให้บริการด้านการแนะแนวการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป 
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 1) การให้บริการการศึกษาส าหรับประชาชนผู้สนใจในการเข้าศึกษากับ
มหาวิทยาลัย แสดงได้ดังภาพที่ 13 

แผนภาพที่ 13 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร  

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนภูมิขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

1) กล่าวต้อนรับผู้มาสมัคร  

 

2) เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ผู้มาสมัครซักถามใน
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ผู้มาสมัครกรอก
ข้อมูลลงในแบบใบสมัครและลงนามรับรอง
หลักฐานประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

 

3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในแบบใบสมคัรและ
หลักฐานประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

                     เจา้หน้าที่ตรวจสอบ            ไม่ถูกต้อง 

ใบสมัครและหลักฐาน 

                                                                          ถูกตอ้ง 

4) ออกใบเสร็จรับเงินและรับเงินจากผู้มาสมัคร  

 

5) ให้ผู้มาสมัครตรวจสอบความถกูต้องของใบเสร็จ
และให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

                                           ผู้มาสมัคร                       ไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบใบเสร็จ 

                                                                          ถูกตอ้ง 

6) จ่ายวัสดุการศึกษาชุดวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี) และ
บันทึกการจา่ยไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

 

 

7) ให้ผู้มาสมัครตรวจสอบความถกูต้องของวัสดุ
การศึกษาชุดวิชาพื้นฐานที่ได้รับ 

                                   ผู้มาสมัคร                     ไม่ถกูต้อง 

ตรวจสอบชุดวิชาพื้นฐาน 

                                                                                   ถูกต้อง 

8) กล่าวค า “ขอบคุณ” แก่นักศึกษา และเชิญชวน
ให้มาใช้บริการอื่น ๆ อกีในโอกาสต่อไป 

 

 

 
รวมเวลาการให้บริการ ไม่เกิน  5-20 นาที/คน  

  

กล่าวต้อนรับผู้มาสมัคร 

ให้กรอกใบสมัครและรับรอง 

หลักฐานการสมัคร 

ออกใบเสร็จรับเงินและรับเงิน 

กล่าวค าขอบคุณ              
เชิญชวนให้ใช้บริการ 

จ่ายวัสดุชุดวิชาพื้นฐาน 

และบันทึกการจา่ย 

ที่มา :  มติที่ประชุมผู้อ านวยการศูนยว์ทิยพัฒนา ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  วาระการประชุม 5.1  
         เร่ือง การทดสอบระบบการให้บริการแบบครบวงจรของหนว่ยบริการแบบครบวงจรของศูนย์วิทยพัฒนา  
         มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
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 2) การบริการด้านการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา แสดงได้ดังภาพที่ 14 
 

แผนภาพที่ 14 การให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียน 

              รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) กล่าวต้อนรับนักศึกษาและสอบถามความ
ประสงค์ 

 

 

 

2) มอบแบบลงทะเบียนแก่นักศึกษาตามชนิด
ของการลงทะเบียน นักศึกษาหรอกข้อมูลลง
ในแบบลงทะเบียน (เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า
ตามความเหมาะสม) 

 

3) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของการ
ลงทะเบียน/ออนไลน์ข้อมูล(ไม่เกิน  2  นาที) 

                               เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ                    ไม่ถูกต้อง 
                                ถูกต้องการลงทะเบียน 
                                                                          ถูกต้อง 

4) ออกใบเสร็จรับเงินและรับเงินจากนักศึกษา        
(ไม่เกิน 3 นาที) 

 

 

 

 

5) ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสร็จและให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

                                 นักศึกษาตรวจสอบ              ไม่ถูกต้อง 

    ใบเสร็จ 

                                                                    ถูกต้อง 

6) กล่าวค า “ขอบคุณ” แก่นักศึกษา และเชิญ
ชวนให้มาใช้บริการอื่น ๆ อีกในโอกาสต่อไป 

 

 

 

 
รวมเวลาการให้บริการ ไม่เกิน  5  นาที/คน  

  
  ท่ีมา : มตทิี่ประชมุผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา ครั้งที่ 7/2553 เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2553 วาระการประชุม  
        5.1 เรื่อง การทดสอบระบบการให้บรกิารแบบครบวงจรของหน่วยบรกิารแบบครบวงจรของศนูย์วิทยพัฒนา  
                                 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 

 

กล่าวต้อนรับและ
สอบถามความประสงค ์

มอบแบบตามชนิดของการลงทะเบียนนกัศึกษา
กรอกแบบ (เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า) 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

และรับเงิน 

กล่าวค าขอบคุณ             
เชิญชวนให้ใช้บริการ 
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 3) การให้บริการด้านค าร้องต่าง ๆ แสดงได้ดังภาพที่ 15 
 

แผนภาพที่  15 การให้บริการเกี่ยวกับเรื่องค าร้อง  

       รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) กล่าวต้อนรับนักศึกษาและสอบถาม             
ความประสงค ์

 

 

 

 

2) มอบแบบค าร้องตามความประสงค์ของ
นักศึกษา (ตามแบบค าร้องของ มสธ.)           
นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบค าร้อง    
(เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตามความ
เหมาะสม) 

 

3) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค า
ร้อง และหลักฐาน  (ไม่เกิน  2  นาที) 

                              เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                ไม่ถูกต้อง 

การลงทะเบียน 

                                                                                                                                   

                        ถูกต้อง 

4) ออกใบเสร็จรับเงินและรับเงินจาก
นักศึกษา    (ไม่เกิน 3 นาที) 

 

 

 

 

5) ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสร็จและให้เกบ็ไว้เป็นหลักฐาน 

                               นักศึกษาตรวจสอบ                    ไม่ถูกต้อง 

ใบเสร็จ 

                                                                        ถูกต้อง 

6) กล่าวค า “ขอบคุณ” แก่นักศึกษา และ
เชิญชวนให้มาใช้บริการอื่น ๆ อีกใน
โอกาสต่อไป 

 

 

 

 

รวมเวลาการให้บริการ ไม่เกิน  5  นาที/คน  

  ที่มา : มติทีป่ระชุมผู้อ านวยการศูนยว์ิทยพัฒนา ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  
                                 วาระการประชุม 5.1 เร่ือง การทดสอบระบบการใหบ้ริการแบบครบวงจรของ 
                                 หนว่ยบริการแบบครบวงจรของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กล่าวต้อนรับและ
สอบถามความประสงค ์

มอบแบบตามชนิดของค าร้องนักศกึษา
กรอกแบบ (เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า) 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

และรับเงิน 

กล่าวค าขอบคุณ              
เชิญชวนให้ใช้บริการ 
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                  4) การให้บริการด้านการตอบปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา  
แสดงได้ดังภาพที่ 16 
 

แผนภาพที่ 16 การให้บริการด้านการตอบปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) กล่าวต้อนรับนักศึกษาและสอบถาม          
ความประสงค ์

 

 

 

 

2) การตอบปัญหา และให้ค าปรึกษา 

2.1 วิเคราะห์ปัญหาที่สอบถามใหข้้อมูลที่
ถูกต้องแก่นักศึกษาตามลักษณะของ 
ปัญหาเจ้าหน้าท่ีสรุปประเด็นปญัหา
ของนักศึกษาพร้อมแนวทางการ
สอบถาม แก้ไขปญัหาอีกครั้งเพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจและน าไปปฏิบัติใน
การแก้ไขปัญหาต่อไป (1-3 นาที)  

2.2 การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา               
(ไม่เกิน 15-30 นาที) 

 

3) กรณีเป็นข้อมลูที่ต้องตรวจสอบกบั
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักศึกษา (ถ้ามี) (โทร. กลับ
นักศึกษาไม่เกิน 1-3 วัน) 

 

4) กล่าวค า “ขอบคุณ” แก่นักศึกษา และ
เชิญชวนให้มาใช้บริการอื่น ๆ อีกใน
โอกาสต่อไป 

 

 

 

 

 ที่มา : มติที่ประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพฒันา ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  
                       2553 วาระการประชุม 5.1 เรื่อง การทดสอบระบบการให้บริการแบบครบวงจร 
                       ของหน่วยบริการแบบครบวงจรของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัย 
                       สุโขทัยธรรมาธิราช 

 

กล่าวต้อนรับและ
สอบถามความประสงค ์

 

ให้ค าปรึกษาที่ถูกต้องตามลักษณะของ
ปัญหาเจ้าหน้าท่ีสรุปฯ ปัญหาและ

ทางแก้ไข 

กรณีเร่งด่วนให้ติดต่อกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กล่าวค าขอบคุณ             
เชิญชวนให้ใช้บริการ 
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                 5) การให้บริการด้านการแนะแนวการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป แสดงได้ดังภาพที่ 17 
 

แผนภาพที่ 17  การให้บริการด้านการแนะแนวแกป่ระชาชนผู้สนใจในการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลยั 
                    สุโขทัยธรรมาธิราช  

รายละเอียดขั้นตอนการปฏบิัติงาน แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

1) กล่าวต้อนรับนกัศึกษาและสอบถาม             
ความประสงค์ 

 

 

 

 

2) มอบเอกสารแนะแนวการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย พร้อมแนะแนวการศึกษาใน
หลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ผู้มารับบริการประสงค์ 
เพื่อให้ทราบรายละเอียดมากที่สุด 

 

3) เปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการได้ซักถามขอ้สงสัย
อย่างเต็มที่ 

 

 

4) เจ้าหน้าที่แนะแนวให้ความกระจ่างในประเด็น
ข้อสงสัยต่าง ๆ 

                                      เจา้หนา้ที่แนะแนว                ไม่ถูกตอ้ง 

ให้ความกระจา่งชัด 

 

                                                              ถกูต้อง 

5) จ าหน่ายระเบียบการสมัครหรือให้ระเบยีบการ
สมัครโครงการสัมฤทธิบัตรแก่ผู้มารับบรกิาร
ตามที่ประสงค์ 

 

 

 

 

6) เจ้าหน้าที่รับเงินค่าระเบียบการสมัครและลง
บันทึกกรณีที่มีการจ าหน่ายระเบียบการสมัคร 

 
 
 

 

7) กล่าวค า “ขอบคุณ” แก่นักศึกษา และเชิญชวน
ให้มาใช้บริการอื่น ๆ อกีในโอกาสต่อไป 

 

 

 
รวมเวลาการให้บริการ ไม่เกิน  5-10 นาที/คน  

 

 

 

กล่าวต้อนรับและ
สอบถามความประสงค ์

มอบเอกสารแนะแนว 

และแนะแนว                                                                                          
หลักสตูร 

จ าหน่ายหรือให ้

ระเบียบการสมัคร 

กล่าวค าขอบคุณ              
เชิญชวนให้ใช้บริการ 

ให้ผู้มารับบริการซักถาม 

รับเงินค่าระเบียบการสมัคร 

และลงบันทึก 

ที่มา :  มติที่ประชุมผู้อ านวยการศูนยว์ทิยพัฒนา ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  วาระการประชุม 5.1  
         เร่ือง การทดสอบระบบการให้บริการแบบครบวงจรของหนว่ยบริการแบบครบวงจรของศูนย์วิทยพัฒนา  
         มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  
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 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานของระบบการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการ
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จส าหรับนักศึกษาได้ดังแผนภาพที่ 18-19 ดังนี้ 
    

แผนภาพที่ 18 ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   ไมถู่กต้อง 
                                                                                         

 
                                                                           ถูกต้อง 

 
                                                                            
 

                 ไม่ถูกต้อง 
 
                                                                            

                                                                           ถูกต้อง 
         
          
 
 
 
 
 
 
 

กล่าวต้อนรับและ
สอบถามความประสงค ์

มอบแบบตามชนิดของการลงทะเบียน
นักศกึษากรอก (เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า) 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

และรับเงิน 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องการ
ลงทะเบียน 

นักศึกษาตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 

กล่าวค าขอบคุณ             
เชิญชวนให้ใช้บริการ 
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แผนภาพที่ 19 ขั้นตอนการปฏิบัติงานค าร้อง 
 
 
 
 
 
                                            

                                                                              ไม่ถูกต้อง   
 

                  
                                                                   ถูกต้อง 

 
 
                                                                       

                                                                                                              ไม่ถูกต้อง                                                                   
 
                                                                           

                                                                     ถูกต้อง 
  
 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงานหลังการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษาแต่ละครั้งหรือแต่ละวัน ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการการศึกษา จะต้องด าเนินการดังนี้ 

1) การน าส่งเงินค่ากิจกรรมหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ ได้รับจากการ
ให้บริการในแต่ละครั้ง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ ให้บริการการศึกษาประจ าวัน ณ ที่ท าการ          
ศูนย์วิทยพัฒนา เมื่อออกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับบริการ (นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือประชาชน
ทัว่ไปที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่) จะน าส่งเงินทุกวันพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินสีชมพู เมื่อสิ้นสุดปฏิบัติ
หน้าที่ที่ให้บริการการศึกษา ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามาขอรับบริการหลังเวลา 15.30 น. ไม่สามารถ
น าส่งเงินในวันนั้นได้ เนื่องจากการเงินของศูนย์วิทยพัฒนาได้ปิดบัญชีเงินคงเหลือประจ าวันของ

กล่าวต้อนรับและสอบถาม
ความประสงค์ 

มอบแบบฟอร์มตามชนิดของค าร้อง 
นักศึกษากรอก (เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า) 

ออกใบเสร็จรับเงิน 
และรับเงิน 

กล่าวค าขอบคุณ             
เชิญชวนให้ใช้บริการ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง           
แบบค าร้อง 

นักศึกษาตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน     
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หน่วยงาน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ให้บริการการศึกษาจะน าส่งเงินที่รับหลัง เวลา 15.30 น. ให้การเงินของ
หน่วยงาน(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) ในวันถัดไป และส าหรับการน าส่งเงินของบุคลากรที่
ออกไปปฏิบัติงานให้บริการการศึกษานอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา จะน าส่งเงินที่ได้รับจากการ
ให้บริการการศึกษษทันทีเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการในวันแรกของการปฏิบัติราชการ ณ ที่ท าการ     
ศูนย์วิทยพัฒนา ซึ่งการส่งเงินนี้จะเป็นเงินสดพร้อมส าเนาหลักฐานใบเสร็จรับเงินสีชมพูให้กับการเงิน 
เพ่ือการเงินจะได้โอนเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยต่อไป 

2) การจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานส่งเสริมและบริการ
การศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบัณฑิตศึกษา      
ส านักวิชาการ บุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ให้บริการการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการให้บริการแต่ละครั้งหรือ
และแต่วัน จะส่งเอกสารค าร้องที่ได้รับและส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา
ปัจจุบัน คือ นักวิชาการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค าร้องต่าง ๆ  จ านวนเงิน
ที่นักศึกษาช าระตามกิจกรรมที่ขอรับบริการ ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ หรือหากพบข้อผิดพลาด
จากการให้บริการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ให้บริการรับช าระเงินไม่ครบหรือไม่ถูกต้องตามจ านวนที่ต้อง
ช าระตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการติดต่อประะสานนักศึกษาให้มาช าระ
เงินเพ่ิมให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ก่อนการส่งออกเอกสาร
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือหากเอกสารครบถ้วน ช าระเงินครบตามจ านวน ก็จะคัดแยก
เอกสารค าร้องต่าง ๆ ให้หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องทันที  

3) รายงานผลการให้บริการทุกครั้งหลังสิ้นสุดการให้บริการการศึกษา
ประจ าวัน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ให้บริการในแต่ละครั้งท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้า
หน่วยงาน(ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) โดยผ่านหัวหน้างานส่งเสริมและบริการ
การศึกษาเพ่ือทราบ  
 และสามารถสรุปเป็นแผนภาพการปฏิบัติงานได้ดังแผนภาพที่ 20 
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แผนภาพที่ 20 ข้ันตอนการด าเนนิงานหลังการให้บริการการศึกษา  
                   ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสรจ็ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ขั้นตอนการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 

การรายงานผลการด าเนินงานการให้บริการการศึกษา ณ  จุดบริการการศึกษา            
แบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  

1) การรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้ง โดยผู้ปฏิบัติงาน
ในการให้บริการแต่ละครั้งเมื่อสิ้นสุดการให้บริการแล้วจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน   ให้หัวหน้า
งานรับทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบต่อไป  

2) การายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส การรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยงานส่งเสริมและบริการการศึกษาจะต้องรายงานข้อมูลการให้บริการงาน
ทะเบียนในลักษณะจ านวนครั้งที่ออกให้บริการ การใช้งบประมาณประจ าปี จ านวนนักศึกษาที่มารับ
บริการ ซึ่งการรายงานนี้จะมีงานอ านวยการและธุรการรวบรวมและรายงายผลรายไตรมาส 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน  

 
 

น าส่งเงินที่ไดร้ับจากการให้บริการ       
ให้งานการเงินของศูนย์วิทยพัฒนา 

มสธ. นครนายก 

ส่งเอกสารใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน 
ได้แก่ ส านักทะเบียนและวัดผล ส านัก

บัณฑิตศึกษา ส านักวิชาการ หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

รายงานผลการให้บริการแต่ละครัง้ให้
หัวหน้าหน่วยงานทราบ 

(ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา) 
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3) การสรุปผลกิจกรรมการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  งานส่งเสริมและบริการการศึกษาจะด าเนินการเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณจะรวบรวมและรายงานผลให้อยู่ในรูปเล่มของการรายผลการปฏิบัติงานราชการ
ประจ าปงีบประมาณของหน่วยงาน(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก) 

งานการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษาสามารถสรุปได้ดัง
แผนภาพที่ 21 
 

 แผนภาพที่ 21 ขั้นตอนงานการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการ 
                                       การศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ  
           ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ให้บริการการศึกษาประจ าวัน
รายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อสิ้นสุด            

การให้บริการการศึกษาประจ าวัน 

สรุปข้อมูลการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการ
การศึกษาให้งานอ านวยการและธุรการเพ่ือรายงานผล

การปฏิบัติงานรายไตรมาส 

สรุปข้อมูลการให้บริการการศึกษาเพ่ือรายงานผล      
การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 



54 
 

4.4 ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขงานบริการการศึกษา 
  

การให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก คือ ความรวดเร็ว ความสมบูรณ์ของแบบปฏิบัติ มีคู่มือการปฏิบัติงาน และยึดระเบียบของ
มหาวิทยาลัยในการให้บริการการศึกษา ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขงานการบริการการศึกษาเกี่ยวกับ
แผนการปฏิบัติงาน การจัดให้มีการบริการการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนและ        
การปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

1)  แผนการปฏิบัติงานบริการการศึกษา มีการจัดท าแผนการบริการการศึกษาเชิงรุก คือ 
จัดหาสถานที่ในการออกให้บริการนอกท่ีท าการมากข้ึน  

2)  ผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง โดยมีคู่มือปฏิบัติงาน          
การบริการการศึกษาโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นหลักและแนว
ทางการปฏิบัติงาน  

3)  มีแบบฟอร์มส าหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่
ละวัน สรุปและรายผลการปฏิบัติงาน 

4) มีแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ทั้งนี้สามารถสรุปวงจรคุณภาพ PDCA แสดงการปรับปรุงแก้ไขงานบริการการศึกษาได้ดัง

แผนภาพที่ 22   
แผนภาพที ่22 วงจรคุณภาพ PDCA แสดงการปรับปรุงแก้ไขการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษา

แบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

จากวงจรคุณภาพ PDCA แสดงให้เห็นว่า ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกได้มีการ
แก้ไขปัญหาปรับปรุงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 
การวางแผนเชิงรุก การปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ  การปฏิบัติงานตามระยะเวลาหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย และการปรับปรุงคู่มือ/วิธีการของงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

     การบริการการศึกษา 

แผนงานเชิงรุก 
เช่น ขยายเครือข่ายการออกให้บรกิาร 

ความสมบูรณข์องแบบปฏิบัติ เช่น 
แบบฟอร์ม ค ารอ้งต่าง ๆ เป็น
ปัจจุบันพรอ้มส าหรับใช้งาน 

จัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานการบริการ

การศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติงานยึดระเบียบฯ ข้อบังคับ 
และประกาศของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานบริการ 
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บทท่ี 5 

ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการพัฒนา 
 

ตามที่ได้น าเสนอรายละเอียดการปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการ
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  นครนายก ไปแล้วในบทที่ 4 ซึ่งได้กล่าวถึง      
งานที่เกี่ยวข้อง 4 งาน คือ (1) การจัดท าแผนปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน  (2) การบริหารงานโครงการ
และงบประมาณของการปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา (3) การปฏิบัติงานด าเนินการ            
ตามแผนการให้บริการการศึกษา และ (4) งานการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการ
การศึกษา นั้น จากการด าเนินงานที่ผ่านมานับตั้งแต่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก เปิดให้บริการ
เมื่อปี 2543 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 17 ปี พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการให้บริการ
การศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

5.1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน  
 

1)  จากการด าเนินงานที่ผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ปัญหาที่พบ คือ 
งบประมาณที่งานส่งเสริมและบริการการศึกษาขอด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ให้บริการที่ด าเนินการอยู่ใน 7 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี ไม่ได้รับอนุมัติตามจ านวนที่ขอไป     
ท าให้การด าเนินงานการให้บริการโดยเฉพาะการออกให้บริการนอกสถานที่ ไม่สามารถด าเนินการ   
ได้ในเชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบได้เท่าที่ควร 

 
การแก้ไขปัญหา 
1) ได้จัดกิจกรรมการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของ  

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก โดยการจัดให้มีบริการการศึกษาที่หลากหลายในจุดเดียว เช่น      
การให้บริการการศึกษาส าหรับกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบริการในกิจกรรมงานทะเบียนต่าง ๆ  
และประชาชนทั่วไปจัดให้มีการแนะการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย หรือ     
การออกไปแนะแนวการศึกษาให้กับหน่วยงาน  โรงเรียน จะมีการจัดนิทรรศการร่วมไปใน           
คราวเดียวกันเพ่ือการบริการที่หลากหลาย จัดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี      
โครงการสัมฤทธิบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
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5.2 การบริหารงานโครงการและงบประมาณของการปฏิบัติงานบริการการศึกษา 
 

การบริการการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยที่ใช้ ระบบการศึกษา
ทางไกล ซึ่งผู้เรียนหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องศึกษาด้วยตนเองในทุก ๆ กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวก   
แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือการศึกษาค้นหา การติดตามข่าวสารด้วยตนเอง
ตามความพร้อมของรายละบุคคล เช่น จากเว็บไซต์ จากเอกสารที่มหาวิทยาลัยส่งให้นักศึกษา
รายบุคคล จากการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. นครนายก ที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาที่มารับบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้รับเอกสารจากมหาวิทยาลัย 
เช่น คู่มือการลงทะเบียน การแจ้งสนามสอบ ห้องสอบ เป็นต้น และจากการสอบถามข้อมูลสาเหตุที่ไม่
รับเอกสารเพราะที่พักหรือบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีคนอยู่ในตอนกลางวัน หรือ บ้านพักอยู่ห่างไกลไปรษณีย์  
ไม่ไปส่งถึงบ้าน หรือมาจากนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อยท าให้ไม่ได้รับเอกสาร เพ่ือการ
แก้ปัญหาของนักศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัย          
ในภูมิภาคเพ่ือการบริการการศึกษา คือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ปัจจุบันมี 10 แห่งทั่วประเทศ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้เป็นหน่วยงานด าเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่ต้องการข้อมูลข่าวสารและการสมัครเป็นนักศึกษา พื้นที่ที่ต้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้บริการการศึกษาครอบคลุมจังหวัดที่ใกล้เคียงที่ตั้งศูนย์วิทยพัฒนา       
แต่ละแห่งซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายไม่เท่ากัน ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน     
การให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนจังหวัดที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้   
รับผิดชอบ คือ ตั้งแต่ 5-10 จังหวัด การจัดสรรงบประมาณจะไม่เท่ากัน  ส าหรับการด าเนินงาน     
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก มีงานส่งเสริมและบริการการศึกษาบริหารโครงการและ
งบประมาณของการปฏิบัติงานให้บริการการศึกษาในจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบปัญหาที่พบ คือ  

1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก มหาวิทยาลัย
มอบหมายให้รับผิดชอบ 9 จังหวัด แต่ในปัจจุบันศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ด าเนินการ         
ไดใ้น 7 จังหวัด ไม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ  

2) การจัดบุคลากรที่ออกปฏิบัติงานให้บริการการศึกษานอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1) งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จัดท าแผนการ

ปฏิบัติงานที่จะออกให้บริการการศึกษานอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จะด าเนินการในช่วงเวลา
ที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และการให้บริการงานทะเบียน
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ของมหาวิทยาลัยไปในคราวเดียวกัน โดยการจัดการบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณและเพ่ือการบริหารงบประมาณให้เพียงพอ และครอบคลุมพ้ืนที่บริการ         
ให้มากที่สุด 

2)  การจัดบุคลากรที่ออกให้บริการการศึกษาจะจัดโดยเน้นบุคลากรของงานส่งเสริมและ
บริการการศึกษาเป็นหลักโดยเฉพาะนักวิชาการศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ที่รู้ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการศึกษามากที่สุด  
 
 

5.3 การปฏิบัติงานตามแผน 
  

การปฏิบัติงานที่ด าเนินการตามแผนการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษา      
แบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ตลอดระยะเวลา 17 ปี ปัญหาที่พบ คือ 

1) แม้ว่าจะมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภาระงานด้านการบริการการศึกษาตามที่            
มหาวิทยามอบหมาย คือ งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน            
การให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จนอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.    
ผ่านการน าเสนอแผนงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน (ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก)       
แล้วก็ตาม บางครั้งการจัดบุคลากรไปปฏิบัติงานก็ไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้ตามแผน เพราะต้องไป
ช่วยราชการอ่ืนท าให้ต้องหาบุคลากรจากงานอ่ืน ๆ มาปฏิบัติราชการแทน หรือเกิดจากบุคลากรใน
งานส่งเสริมและบริการการศึกษามีการจัดกิจกรรมซ้ าซ้อนกับแผนงานการให้บริการการศึกษาที่จัดไว้  

2)  บางครั้งการออกให้บริการการศึกษานอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก มี
กลุ่มเป้าหมายจ านวนมากมารับบริการ ท าให้เอกสารที่จัดเตรียมไม่เพียงพอ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องมาด าเนินการออกให้เสร็จให้นักศึกษาหลังจากกลับจากการให้บริการแล้ว ซึ่งท าให้
เสียงบประมาณในการจัดส่งเอกสาร หรือความน่าเชื่อถือจากผู้มารับบริการ เป็นต้น 

3)  จากการด าเนินงานที่ผ่านมาในการให้บริการการศึกษา  ณ จุดบริการการศึกษา       
แบบเบ็ดเสร็จ ปัญหาที่พบ คือ เกี่ยวกับเงินทอน ซึ่งผู้ให้บริการทั้ง ณ ที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
และนอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จะปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการในแต่ละกิจกรรมตาม       
ที่ผู้รับบริการด าเนินการ ถ้าหากมีค่าธรรมและต้องช าระเงิน การปฏิบัติหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับ
ผู้มารับบริการ ผู้ให้บริการประจ าวันเป็นผู้ด าเนินการเอง จ าเป็นต้องมีเงินส ารองเพ่ือทอนเงินในบาง
กิจกรรมหรือเมื่อผู้รับบริการจ่ายเงินมากกว่ากิจกรรมที่ด าเนินการ จึงเป็นภาระของผู้ให้บริการที่     
ต้องเตรียมเงินส ารองในส่วนนี้ 
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4) ความเสี่ยงจากการรับเงินสดระหว่างปฏิบัติงาน บางครั้ง การให้บริการงานทะเบียน
นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่ด าเนินการมีมากกว่าการลงทะเบียนเรียนจึงมีจ านวนผู้มารับบริการมาก 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บริการการศึกษาต้องรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินเอง และจัดเก็บเงินสด     
ไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการให้บริการการศึกษาจึงจะน าส่งเงินสดให้งานการเงินของศูนย์วิทยพัฒนา  
ส าหรับกรณีให้บริการการศึกษา ณ ที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อันตรายน้อยกว่าบุคลากร          
ที่ออกไปปฏิบัติงานให้บริการการศึกษานอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ซึ่งต้องเดินทางมีโอกาส
เกิดอันตรายได้เพราะปัจจุบันจัดให้บุคลากรออกปฏิบัติงานเพียงคนเดียว ทั้งนี้ประหยัดงบประมาณ    
ที่ได้รับประจ าปีงบประมาณ 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1) ก่อนจัดท าแผนปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา หัวหน้างานจะประชุมบุคลากร    

ในงานเพ่ือทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของแผนงาน  

2) หลังจากที่พบปัญหา หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้น าเสนอหลักการ            
การเบิกใบเสร็จรับเงินของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา ขอให้มีการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน             
เพ่ือการบริการนักศึกษามากกว่า 1 เล่ม และได้รับความอนุเคราะห์จากการเงินของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. เป็นอย่างดียิ่งในการปฏิบัติงานบริการ 

 3) บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จะเตรียมส ารองเงินทอนเอง ในกรณีให้บริการการศึกษา ณ      
ที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ส าหรับการออกให้บริการการศึกษานอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
จะยืมเงินส ารองจ่ายในการไปปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง เพราะเงินที่        
ยืมทดรองจ่ายในการไปปฏิบัติราชการนั้น เป็นเงินที่ได้อนุมัติเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เท่านั้น 

4) หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานการให้บริการ
การศึกษานอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. คือ กรณีที่มีแผนการปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา
นอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเก่าด าเนินการเกี่ยวกับ       
การลงทะเบียนเรียน ได้จัดบุคลากเพ่ิมอีก 1 คน เพ่ือลดความ เสี่ยงจากการรับเงินสดระหว่าง
ปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา การจัดเก็บเงินสด และการเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติราชการ 
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5.4 การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  

การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษา
แบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษาได้
มอบหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ให้บริการการศึกษาประจ าวัน รายผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุด
การให้บริการการศึกษาประจ าวัน ปัญหาที่พบ คือ 

1) ฐานข้อมูลการให้บริการงานทะเบียน ปัจจุบันยังไม่สามารถสืบค้นได ้
2) การรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา หน่วยงานต้องการ

ข้อมูลซ้ าซ้อน ไม่มีระบบการจัดเก็บที่สามารถเรียกใช้งานได้ 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
1)  หน่วยงานควรให้ความส าคัญต่อการจัดท าฐานมูลทะเบียนนักศึกษาที่มารับบริการ    

ผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก อย่างจริงจังเพราะจะเป็นข้อมูลเพ่ือการติดตามนักศึกษาในการ
ลงทะเบียนหรือการจัดกิจกรรม เพ่ือป้องกันปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษาในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ 

2) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานใน    
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของการให้บริการข้อมูลตลอดจนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานด้วย 

 

ข้อเสนอแนะการพัฒนา 
 

การพัฒนางานการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของ          
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก นับจากอดีตถึงปัจจุบัน สิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างจริงจัง คือ 

1) บุคลากรที่ให้บริการการศึกษาของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา ปัจจุบันมี
นักวิชาการศึกษช านาญการ 2 อัตรา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ 1 อัตรา และ             
ช่างศิลป์ช านาญงาน 1 อัตรา ซึ่งภาระงานของกลุ่มงานนี้มีมากกว่าการให้บริการงานทะเบียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพและมีสิ่งจูงใจการได้รับ
ต าแหน่งและความเชี่ยวชาญในงานให้มากขึ้น และ  

2) หน่วยงานควรให้ความส าคัญฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาที่รับบริการผ่าน          
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกย่างจริงจัง 
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ภาคผนวก  ก 

สรุปรูปแบบการบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบด็เสร็จ 
 ของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครนายกปัจจุบนั 
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นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การบริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

 

ณ ที่การศูนย์วิทยพัฒนา 

มสธ. นครนายก 
 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

- บริการงานทะเบียนนักศึกษาต่าง ๆ 
ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน การลาพัก
การศึกษา การลงทะเบียนสอบซ่อม 
การเพิ่มชุดวิชา การถอดชุดวิชาที่
ลงทะเบียนไปแล้ว เป็นต้น 
-รับค าร้องต่าง ๆ ได้แก่ การยื่นค าร้อง
ขอจบการศึกษา การเปลี่ยนสนามสอบ 
การเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ-สกลุ     
การเปลี่ยนวิชาเอก การย้ายสาขาวิชา 
การขอโอนชุดวิชา การเทียบรายวิชา 
การเปลี่ยนวุฒิการศึกษา การขอ
เอกสารส าคัญ การขอรายงานผล
การศึกษา เป็นต้น 
- กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การ
สอนเสริม การส่งกิจกรรม การติดตาม
การจัดส่งเอกสารชุดวิชา การแจ้งสนาม
สอบ การตรวจสอบผลการสอบ เป็นต้น 
-การออกในเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ  
-การน าส่งเงินให้การเงินของศูนย์วิทย
พัฒนา  
-การสรุปการให้บริการประจ าวัน 
-การบันทึกข้อมูลการให้บริการแต่ละ
กิจกรรม 
-การจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักทะเบียนและวัน
ผล ส านักบัณฑิตศึกษา  
 
 

 

 

นอกท่ีท าการศูนย์วิทยพัฒนา 

มสธ. นครนายก 

- แนะแนวการศึกษาในหลักสูตร
ของมสธ. 
- การจ าหน่ายระเบียบการ 
- การรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับ
สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
โครงการสัมฤทธิบัติร ประกาศณีย
บัตรบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
- การออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร
เป็นนักศึกษา 
-การจ่ายเอกสารชุดวิชาพ้ืนฐาน 
-การน าส่งเงินค่าสมัครให้การเงิน
ของศูนย์วิทยพัฒนา 
-การสรุปการให้บริการประจ าวัน 
- การบันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ 
-การจัดส่งเอสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักทะเบียน
และวัดผล ส านักบัณฑิตศึกษา  
 
 

ผู้รับบริการ 

แผนภาพการให้บริการของศูนย์บริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของ 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใหม่ 

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550) 
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การปรับโครงสร้างการบริหารศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 25 สงิหาคม 2550  

 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ภาระหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละงาน 

งานอ านวยการและธุรการ รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน      
งานบัญชีงานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานประชาสัมพันธ์ 
การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การควบคุมภายใน การจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา รับผิดชอบ การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
การจ าหน่ายระเบียบการสมัคร การรับสมัคร การรับลงทะเบียนของนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การตอบค าถาม 

อธิการบดี 

งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 

ศูนย์วิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10 

แห่งทั่วประเทศ 

งานอ านวยการ 
และธุรการ 

งานส่งเสริมและบริการ
การศึกษา 

งานบริการสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
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นั กศึ กษา  การรองรับกิ จกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลั ย  การจัดนิท รรศการ                  
การดูแลมาตรฐานเครือข่ายการให้บริการในท้องถิ่น การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา 
ชมรมบัณฑิต การจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่างๆ และงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบการให้บริการห้องสมุดและ 
สื่อการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยผลิต การบริการเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ การผลิตสื่อพ้ืนฐาน 
ประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น การบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ การสร้างเครือข่ายระหว่างห้องสมุดในเขต 
พ้ืนที่รับผิดชอบและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ศูนย์วิทยพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา แก่นักศึกษา ประชาชนและ                  

สร้างเครือข่ายการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ” 
พันธกิจ 
1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ. 
3. สร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายในการให้บริการการศึกษา 

ทางไกล และบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริมและท านุศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนและรองรับกิจกรรมการสอน ฝึกอบรม และงานบริการ 

การศึกษาในระบบการสอนทางไกล 
2. เพ่ือเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในงานบริการ 

ห้องสมุดและสื่อการศึกษา 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยในระดับ 

ภูมิภาค 
4. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต 

สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และองค์กรอื่นที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
5. เพ่ือด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่าง  
 

ตารางการปฏิบัติงานประจ าวันการให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษา          
แบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก (ณ ที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) 

วันท างาน เวลาการปฏิบัติงาน รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
จันทร์ 08.30-16.30 น. นายกริช  วชิระสูตร 
อังคารและพุธ 08.30-16.30 น. นางสาวดวงฤดี  โพธิ์สุ่น 
พฤหัสบดี 08.30-16.30 น. นางชลธิชา ณ ร้อยเอ็ด 
ศุกร์ 08.30-16.30 น. นางประนอม เทียมเวช 
เสาร์และอาทิตย์ – การปฏิบัติงาน จะเวรหมุนเวียนในการปฏิบัติงานประจ าวัน ซึ่งได้จัดท าแผนการ 
                        ปฏิบัติงานตามปีงบประมาณ คือ เริ่มในเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี                 
                        ปัจจุบันจะเป็นบุคลากรของงานส่งเสริมและบริการการศึกษาเป็นหลัก 

 
 

ตัวอย่าง 
 

แผนการออกให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็ดของ 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก (นอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) ภาคปลายปีการศึกษา2559  
ณ มุมเฉพาะกิจ มสธ. 

 
เดือน 

ณ ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปทุมธาน ี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุร ี สระบรุ ี

วันเสาร ์ วันอาทิตย์ วันเสาร ์ วันอาทิตย์ วันเสาร ์ วันอาทิตย์ 
พฤศจิกายน 
2559 

5,26 6,27 12 13 20 12 

ธันวาคม 
2559 

10 11 3 4 18 24 

มกราคม 
2560 

7,28 8,29 14 15 22 21 

กุมภาพันธ ์
2560 

4,18 5,19 11 12 19 25 
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ตัวอย่าง 
 

แผนการออกให้บริการการศึกษา จุด บริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. นครนายก (นอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) ภาคการศึกษาท่ี1/2560 

 1.ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. (ห้องสมุดประชาชนประจังหวัด) และ 
             2.ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด (โรงเรียนประจ าจังหวัด) 

ศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะ

กิจ มุม มสธ. 

เดือน 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เสาร ์ อาทิตย ์ เสาร ์ อาทิตย ์ เสาร ์ อาทิตย ์ เสาร ์ อาทิตย ์ เสาร ์ อาทิตย ์ เสาร ์ อาทิตย ์
ฉะเชิงเทรา 22  13  10  15  5  2  

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (ร.ร.เบญจมราชรังสฤษดิ์) 29 30  
สมุทรปราการ  23  14  11  16  6  3 

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ (ร.ร.สมุทรปราการ) 29 30  
ปทุมธาน ี 8  20  17  22  19  9  
พระนครศรีอยุธยา  9  21  18  23  20  10 

ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ร.ร.อยธุยาวิทยาลยั) 29 30  
ปราจีนบุร ี 29  27  24  29  26  16  
สระบุร ี  30  28  25  30  27  17 
       29      

 

ตัวอย่าง 
 

แผนการออกให้บริการการศึกษา ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. นครนายก (นอกที่ท าการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ) ในวันท าการปกติ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะ
กิจ มุม มสธ. (ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด) 

 
จังหวัด 

เดือน 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วัน
อังคาร 

วัน
พฤหัสบดี 

วัน
อังคาร 

วัน
พฤหัสบดี 

วัน
อังคาร 

วัน
พฤหัสบดี 

วัน
อังคาร 

วัน
พฤหัสบดี 

วัน
อังคาร 

วัน
พฤหัสบดี 

วัน
อังคาร 

วัน
พฤหัสบดี 

นครนายก 4,8,21 11,20 2,9,16 4,11, 
18 

6,13, 
20,27 

1,8,15, 
22,29 

4,11, 
18,25 

6,13, 
20,23 

1,8, 15 
,22,29 

3,10,17, 
24,37 

5,12, 
19,26 

7,14, 
21,28     

ปราจีนบุร ี 4,18 20 2,16 4,18 6,20 8,22 4,18 6,20 1,15 3,17 12,26 14,28 
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ประวัติการท างาน 
ชื่อ นางประนอม  เทียมเวช 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ (หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา) 
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
ที่ท างาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  196 หมูท่ี่  5 ต าบลศรีกะอาง  
 อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
 โทรศัพท์ 0 3730 6 247 50 ต่อ 128  
 E-mail : Pranom.pu@gmail.com 
การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอกการพัฒนาชุมชน) 
 วิทยาลัยครูกาญจนบุรี พ.ศ. 2535 
 ศึกษาศาสตรบัณทิต (เอกประถมศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2538 
 ศาสตรมหาบัณทิต (เอกการแนะแนว) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2550 
การศึกษาดูงาน  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีเพ่ือการศึกษาจังหวัดนครนายก ของ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น 
 ของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลเกล้าฯ 
 จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2558 

2. ปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 
 มหาวิทยาลัย ครบรอบ 37 ปี ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
 ที่ 19/2558 

3. สัมมนา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา”   
 งานประสานศูนย์วิทยพัฒนาและส านักบัณฑิตศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (17-18 กันยายน 2558) 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการ 
 การศึกษา ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก โดยศูนย์บริการการสอน 
 ทางไปรษณีย์ ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2559 
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ประวัติการท างาน 
 

การศึกษาดูงาน (ต่อ)  
5. โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมองค์กรของ บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  

 รุ่นที่ 2 งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. (19-21 พฤษภาคม 2559) 
6.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการนักศึกษาร่วมกับ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 ที่ 1592/2559 

7. อบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องพิธีกร” จัดโดยส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2560 

8. อบมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทาน 
 ปริญญาบัตรส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ 2560” ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 1273/2560 

การศึกษาวิจัย รูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Services) 
 แก่นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของศูนย์วิทยพัฒนา  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการ/คณะท างาน  

1. คณะท างานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 
 ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา  
 มสธ. นครนายก ที่ 9/2558 

2. รองประธานคณะท างานการคัดเลือกนักศึกษาหรือศิษย์เก่าดีเด่น 
 ประจ าปีการศึกษา 2557 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
 ที่ 18/2558 

3 คณะกรรมการจัดการความรู้  KM  ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.   
 นครนายกค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  นครนายก ที่  30/2558      

4. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล 
 ของเครือข่ายนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 องครักษ์ ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 4561/2558 

5. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายระดับศูนย์วิทยพัฒนา   
 มสธ.  นครนายก ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                

ที ่449/2559 
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คณะกรรมการ/คณะท างาน (ต่อ) 
6. คณะท างานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 

 ของข้าราชการและพนักงาน ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 
 ที่  6/2559 

7. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 ศูนย์วิทยพัฒนามสธ. นครนายก ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  
 นครนายกที่ 7/2559 

8. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์วิทยพัฒนา 
 มสธ.นครนายก ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ที่ 10/2559 

9. ประธานคณะท างานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  นครนายกที่  11/2559 

10. คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  และโครงการต่างๆ  
 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา   
 มสธ.  นครนายก ที่  12/2559 

11. ประธานคณะท างานรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ   
 ระบบe-Performance ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  นครนายก ที ่ 13/2559      

12. รองประธานคณะตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการ 
 ปฏิบัติงานศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  นครนายก  
    ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  นครนายกที่  14/2559 

13.       คณะท างานการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายในและการป้องกัน 
    ความเสี่ยง ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  นครนายก ที่  15/2559 

14.     ประธานคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
    นครนายก ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกที่ 16/2559   

15. คณะท างานและเลขานุการคณะท างานจัดท าค ารับรอง 
 การปฏิบัติราชการค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  
 ที่ 17/2559 

16. รองประธานคณะกรรมการประจ าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ที่ 18/2559 
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คณะกรรมการ/คณะท างาน (ต่อ) 
17. คณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/ 

 สัมมนา ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นคนายก ที่ 19/2559 
18. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อยพระราชทาน 

 ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
 นครนายก ที่ 23/2559 

19. คณะกรรมการด าเนินการประเมินบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งระดับ
หน่วยงาน ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  นครนายกที่  25/2559 

20. คณะท างานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบการประเมินที่ 2  
 ปีงบประมาณ 2559 ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกที่ 28/2559 

21. คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการค่ายอาสา 
 เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม ประจ าปีการศึกษา 2559  
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 3112/2559 

22. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล 
 ของเครือข่ายนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 องครักษ์ (ปีที่ 2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 3472/2559 

23. ประธานคณะกรรมการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุของศูนย์วิทยพัฒนา 
 มสธ. นครนายก ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ที่ 4044/2559 

24. คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริการและยกระดับคุณภาพ 
 การท างานของหน่วยบริการร่วมแบบครบวงจร (OSS : One Stop 
 Service) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1452/2559 

25. คณะท างานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบการประเมินที่ 1  
 ปีงบประมาณ 2560 ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ที่ 2/2560 
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คณะกรรมการ/คณะท างาน (ต่อ) 
26. กรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งระดับหน่วยงาน 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ที่ 1180/2560  
27.  กรรมการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  ที่ 10/2560 
28. ประธานคณะท างานโครงการการฝึกอบรม “ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 จังหวัดนครนายก ยุคประเทศไทย 4.0”  
 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  ที่ 14/2560 

29. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร   
 ปีการศึกษา 2558 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  นครนายก 
 ที่   19/2560 

30. ประธานตรวจรับพัสดุงานปริญญาบัตรตามบันทึกที่ศธ 05.22.03 /      
อ000 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 

31. อนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริการสโมสร 
 สุโขทัยธรรมาธิราช ค าสั่งสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 004/2560 

32. ประธานคณะท างานโครงการสัมมนาเครือข่ายเชิงปฏิบัติการ มสธ. 
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
 นครนายก ที่ 22/2560 

33. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2560  
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ค าสั่งมหาวิทยาลัย- 
 สุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 2513/60 

34. คณะท างานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบการประเมินที่ 2 
 ปีงบประมาณ 2560 ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ที่ 28/2560 

มอบหมาย   
1. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนาก  

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 2759/2547 
2.  คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 1302/2548 (ถึงปัจจุบัน) 
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มอบหมาย (ต่อ) 
3. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

 คนที่ 1 ในกรณีผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
 ไปราชการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 (ถึงปัจจุบัน) 

4. เจ้าหน้าที่รับเงินในการรับสมัครและลงทะเบียน  
ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ที่ 15/2557 

5. ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย 
 คอมพิวเตอร์ ในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2558  
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1453/2558 

6. ตัวแทนศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกในการประชุมคณะอนุกรรม 
 การส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดนครนายก 
 ครั้งที่ 2/2558 (22 กันยายน 2558) 

7. วิทยากรให้ความรู้ด้านการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลแก่ 
 นักเรียนโรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด 
 ฉะเชิงเทรา (13 พฤศจิกายน 2558) 

8. ตัวแทนศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดปทุมธานี  
 ในกิจกรรม “ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน” จังหวัดปทุมธานี  
 (15 พฤศจิกายน 2558) 

9. วิทยากรให้ความรู้ด้านการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลแก่ 
 นักศึกษากศน.อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
 (22 พฤศจิกายน 58) 

10. วิทยากรให้ความรู้ด้านการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลแก่ 
 กองพลทหาร ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี  
 (24 พฤศจิกายน 2558) 

11. วิทยากรให้ความรู้ด้านการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลแก่ 
 กศน. ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
 (12 กรกฎาคม 2559) 
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มอบหมาย (ต่อ) 
12. ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย 

 คอมพิวเตอร์ ในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ /2559  
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1508/2560 

13. ตัวแทนศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกในการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2560 (30 มีนาคม 
2560) 

14. ตัวแทนศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก เข้าร่วมพิธีไหว้ครู  
 ปฐมนิเทศ มอบใบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ส าเร็จ 
 การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ เรือนจ าจังหวัดนครนายก 
 (เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2560) 

15. วิทยากรให้ความรู้ด้านการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลแก่ 
 ประชาชนและนักศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กศน.ต าบลศรีกะอาง 
 อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (เดือนมิถุนายน 2559) 

16. ตัวแทนศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน 
 ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ  
 ประจ าเดือนตุลาคม 2559  

17. ตัวแทนศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก เข้าร่วมพิธีไหว้ครู  
 ปฐมนิเทศ มอบใบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ส าเร็จ 
 การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ เรือนจ าจังหวัดนครนายก 
 (เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2560) 

18. เจ้าหน้าที่กองกลาง ณ สนามสอบโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
 จงัหวัดนครนายก ในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2559 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 2056/2560 

19. วิทยากรให้ความรู้ด้านการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 
 แก่ประชาชนต าบลศรีกะอาง จ านวน 100 คน ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา 
 มสธ.นครนายก ที่ 16/2560 
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สถานที่เกิด  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) 
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี พ.ศ. 2534  

                               ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2539 

                               ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2550 

สถานที่ท างาน  งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

ต าแหน่ง  หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
 
 
 
 

ชื่อ : นางประนอม  เทียมเวช 
เกิด : 27 มีนาคม 2511 


