1. ชื อโครงการ
โครงการบัณฑิตอาสา ปี งบประมาณ 2553
2. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
ฝ่ ายแนะแนวการศึกษา สํานักบริ การการศึกษา
3. หลักการและเหตุผล
ตามที" ฝ่ ายแนะแนวการศึ ก ษา สํ า นั ก บริ การการศึ ก ษา ได้ รั บ มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยให้ดาํ เนิ นการจัดโครงการบัณฑิตอาสา (ชื" อเดิม บัณฑิตอาสาช่วยสอนชมรมนักศึกษา
มสธ.) เพื"อทําหน้าที" เป็ นที" ปรึ กษาทางการเรี ยนในระบบการศึกษาทางไกลและให้ความช่ วยหลื อ
นัก ศึ ก ษารุ่ น น้อ งให้ ส ามารถเรี ย นได้ด้ว ยตนเองจนประสบความสํ า เร็ จ โดยมี ค ณาจารย์จ าก
12 สาขาวิ ช าเป็ นคณะทํา งาน และได้ก าํ หนดรู ป แบบเป็ นโครงการฝึ กอบรมบัณ ฑิ ตสาขาวิช า
นิติศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ชุดวิชาที"ฝึกอบรม ได้แก่ กฎหมายแพ่ง 1 กฎหมายอาญา
1 ความรู ้เบื;องต้นเกี"ยวกับการบริ หาร ภาษาไทยเพื"อการสื" อสาร การจัดการการเงิน และสถิติธุรกิ จ
และการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ และเทคนิ คการเป็ นวิทยากรและการให้คาํ ปรึ กษา โดยจัดฝึ กอบรม
ตั;งแต่ พ.ศ. 2547-2551 มีบณั ฑิตผ่านการฝึ กอบรม จํานวนทั;งสิ; น 412 คน
ฝ่ ายแนะแนวการศึ ก ษา สํา นัก บริ ก ารการศึ ก ษา จึ ง จัดทํา โครงการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการบัณฑิตอาสาโดย เน้นการพัฒนาทักษะการเรี ยนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลให้
บัณฑิ ตทุกสาขาวิชา เพื"อให้ความรู ้ และสร้ างความมัน" ใจในการปฏิบตั ิหน้าที"เป็ นที"ปรึ กษาทางการ
เรี ยน และสามารถให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษารุ่ นน้องได้ อีกทั;งเพื"อเป็ นการพัฒนาประสบการณ์ดา้ น
วิชาการและวิชาชีพแก่บณั ฑิต และยังเป็ นการขยายเครื อข่ายปฏิบตั ิการ มสธ. ในการทํางานร่ วมกับ
ชมรมนักศึกษา และศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.ซึ" งเป็ นเครื อข่ายที"สาํ คัญของมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื"อให้บณั ฑิตอาสามีความรู ้ดา้ นทักษะการเรี ยนด้วยตนเองในระบบการศึกษา
ทางไกล ได้แก่ ทักษะการอ่าน เทคนิคการจดบันทึก และเทคนิคการตอบข้อสอบปรนัยและอัตนัย
2. เพื"อให้บณั ฑิตอาสามีความรู ้ดา้ นเทคนิคการให้การปรึ กษาทางการเรี ยน
3. เพื"อให้บณั ฑิตอาสาได้ทราบบทบาทหน้าที" และภารกิจของบัณฑิตอาสา
4. เพื"อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่บณั ฑิต
5. เพื"อให้บณั ฑิตอาสาเป็ นเครื อข่ายปฎิบตั ิการ มสธ.
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5. กลุ่มเป้าหมาย
บัณฑิตมสธ.ที"สาํ เร็ จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี การศึกษา และมีความประสงค์
สมัครเป็ นบัณฑิตอาสา และอยูใ่ นจังหวัดต่าง ๆ ดังนี;
1. บัณฑิต มสธ. ที"มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดพื;นที"ที"ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
รับผิดชอบ ได้แก่ ลําปาง สุ โขทัย นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี เพชรบุรี นครนายก
จันทบุรี นครศรี ธรรมราช และยะลา
2. บัณฑิตที"มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ
6. ขั,นตอนการดําเนินการ
1. สํารวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่ วมการฝึ กอบรม
2. ส่ งจดหมายเชิญบัณฑิตเข้าร่ วมฝึ กอบรม
3. จัดทําคู่มือบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
4. จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ จํานวน 10 ครั;ง
5. ส่ งรายชื"อบัณฑิตอาสา ให้ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. และชมรมนักศึกษา มสธ.
6. ประชาสัมพันธ์รายชื"อบัณฑิตอาสาใน www.stou.ac.th  ปริ ญญาตรี
ฝ่ ายแนะแนวการศึกษา
7. ติดตาม และประเมินผลโครงการบัณฑิตอาสา
7. ระยะเวลาและสถานที
1. จัดอบรมจังหวัดละ 1 ครั;งๆ ละ 2 วันในวันเสาร์ และวันอาทิตย์เวลา 09.0016.00 น.
2. จังหวัดในพื;นที"ที"ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. 10 จังหวัดรับผิดชอบ และที"ทาํ การ
มสธ. จังหวัดนนทบุรี
8. วิธีการจัดฝึ กอบรม
1. การบรรยาย
2. การสาธิ ต
3. การแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
9. ผลทีค าดว่ าจะได้ รับ
1. บัณฑิตมีความรู ้ ความเข้าใจในด้านเทคนิคการเรี ยนด้วยตนเองในระบบ
การศึกษาทางไกลมากขึ;น
2. บัณฑิตมีความรู ้ ความเข้าใจในด้านเทคนิคการให้การปรึ กษามากขึ;น
3. บัณฑิตสามารถทําหน้าที"เป็ นที"ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือทางการเรี ยน
4. บัณฑิตได้เพิ"มพูนความรู ้ และพัฒนาประสบการณ์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ
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5. บัณฑิตเป็ นเครื อข่ายปฏิบตั ิการ มสธ. ระหว่างบัณฑิตกับนักศึกษา บัณฑิตกับ
บัณฑิต และบัณฑิตกับมหาวิทยาลัย/ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. และชมรมนักศึกษา มสธ. ให้กว้างขวาง
ยิง" ขึ;น
6. ช่วยลดการออกกลางคันของนักศึกษาปั จจุบนั
----------------------------------------------------

