คู่มือปฏิบัติงาน
แนะแนวการศึกษาต่ อมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ณ สถานศึกษา
ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ ศูนย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

โดย
นางอุรชา อ่อนลมัย
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ

ศูนย์ วทิ ยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จันท

คำนำ
กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ

ในเขต

พื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นสิ่ งสำคัญ เพรำะเป็ นกำรให้ขอ้ มูลเบื้องต้นก่อน
กำรศึกษำ เนื่ องจำกข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำทำงไกลที่มีควำมถูกต้องชัดเจน กำรแนะแนวทำงที่
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ผู ้ รั บ ฟั ง ย่ อ ม มี ผ ล ต่ อ ก ำ ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก ำ ร ส มั ค ร เ ข้ ำ ศึ ก ษ ำ ต่ อ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ฉะนั้นเพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิงำนแนะ
แนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ และรับรู้กระบวนกำรทำงำนเพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และประสบควำมสำเร็ จ

ซึ่ งส่ งผลต่อกำร

พัฒนำกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวต่อไป
ดังนั้นจึงจัดทำคู่มือปฏิบตั ิงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ
สถำนศึ ก ษำ ในเขตพื้นที่ รับ ผิดชอบศูน ย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี และหวังเป็ นอย่ำงยิ่ง ว่ำ คู่ มื อ
ปฏิ บ ตั ิ ง ำนแนะแนวกำรศึ ก ษำต่ อ มหำวิท ยำลัย สุ โขทัย ธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึ ก ษำ ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จะสำมำรถนำไปปรับใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของ
ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. อื่น ๆ และเป็ นประโยชน์กบั มหำวิทยำลัยต่อไป

อุรชำ อ่อนลมัย
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บทที่ 1

บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญ
กำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เป็ นกำรศึกษำโดยนัก ศึกษำสำมำรถ
ศึกษำได้ดว้ ยตนเองไม่จำเป็ นต้องเข้ำชั้นเรี ยนตำมปกติ ซึ่ งเป็ นกำรเรี ยนกำรสอนที่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนอยู่ไกล
แต่สำมำรถมีกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนร่ วมกันได้โดยอำศัยสื่ อประสมเป็ นสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน โดยผูเ้ รี ยน
ผูส้ อนมีโอกำสพบกันบ้ำงตำมสถำนที่นดั หมำย กำรเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่เกิดจำกสื่ อประสมที่ ผูเ้ รี ยนใช้เรี ยนด้วย
ตนเองในเวลำและสถำนที่ที่สะดวก (วิจิตร ศรี สอ้ำน 2529 : 7) ได้แก่ ศึกษำจำกวัสดุกำรศึกษำ เอกสำร
ประกอบกำรสอน แบบฝึ กปฏิบตั ิ ซี ดีเสี ยงประจำชุดวิชำ และวัสดุกำรศึกษำอื่น ๆ กำรศึกษำจำกรำยกำร
วิทยุกระจำยเสี ยง หรื อรำยกำรทำงวิทยุโทรทัศน์ ประกอบชุ ดวิชำ กำรเข้ำรับกำรสอนเสริ ม ณ ศูนย์บริ กำร
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ประจำจังหวัด หรื อ กำรรับชมกำรสอนเสริ ม (บำงชุ ดวิชำ)
ได้ทำงอินเทอร์ เน็ต ผ่ำนทำง www.stou.ac.th เป็ นต้น
ทั้งนี้วธิ ี กำรศึกษำทำงไกลดังกล่ำว ยังไม่เป็ นที่คุน้ เคยสำหรับ นักเรี ยน นักศึกษำ ที่กำลังศึกษำอยู่
ในระดับชั้น มัธยมศึกษำ ปวช. หรื อ ปวส. ซึ่งกำรเรี ยนกำรสอนเป็ นแบบเข้ำชั้นเรี ยน เหมือนระบบกำรศึกษำ
ปกติ ท ั่ว ไป ด้ ว ยเหตุ น้ ี นัก แนะแนวกำรศึ ก ษำจึ ง จ ำเป็ นต้อ งมี บ ทบำทในกำรแนะแนวกำรศึ ก ษำต่ อ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เพื่อช่วยเหลือคนให้รู้จกั ตัวเองและสิ่ งแวดล้อมสำมำรถตัดสิ นใจเลือกศึกษำ
ต่อให้เหมำะสมกับตนเอง ดังที่ ประหยัด ทองมำก (2539:354) กล่ำวว่ำ กิจกรรมแนะแนวช่วยพัฒนำควำม
เข้ำใจตนเองของเด็กแต่ละคนในด้ำนควำมสำมำรถ ควำมสนใจ ควำมถนัด บุคลิกภำพ ควำมสำเร็ จ เป็ นต้น
ช่วยให้เด็กรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั คุณค่ำของตนเอง รู ้วำ่ ตนมีควำมถนัด ควำมสำมำรถอะไร มีจุดเด่นจุดด้วยตรงไหน
ช่วยเสริ มสร้ำงบุคลิ กภำพที่พึงปรำรถนำ ช่ วยส่ งเสริ มพัฒนำกำรทุกด้ำนของเด็ก ขจัดปั ญหำและอุปสรรค
ซึ่ งอำจเกิดขึ้นและขัดขวำงพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ
กำรดำเนิ นงำนแนะแนวให้มีป ระสิ ท ธิ ภำพนั้นมี หลัก กำรสำคัญ ซึ่ ง วัชรี ทรัพ ย์มี (2531 : 4)
ได้กล่ำวไว้ดงั นี้
1. กำรแนะแนวจัดขึ้นเพื่อพัฒนำบุคคลในทุกด้ำน
2. กำรแนะแนวเน้นควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
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3.
4.
5.
6.

กำรแนะแนวเกิดจำกควำมร่ วมมือของผูเ้ กี่ยวข้องหลำยฝ่ ำย
กำรแนะแนวยึดหลักสิ ทธิและเสรี ภำพบุคคล
กำรแนะแนวเป็ นกระบวนกำรต่อเนื่ อง มีกำรวำงแผนระยะยำว
กำรแนะแนวมีจุดมุ่งหมำยทั้งทำงด้ำนกำรป้ องกันปั ญหำ กำรแก้ปัญหำ และกำรส่ งเสริ ม

พัฒนำกำร
7. ผูท้ ำหน้ำที่แนะแนวจะต้องมีคุณสมบัติ และได้รับกำรฝึ กอบรมทำงกำรแนะแนวมำ
โดยเฉพำะ
8. กำรแนะแนวมีหลักกำรในกำรช่วยให้บุคคลปรับตัวได้ในปัจจุบนั และมีกำรวำงแผนที่ดีใน
อนำคต
9. กำรแนะแนวตั้งอยูบ่ นหลักกำรว่ำ ถ้ำบุคคลแต่ละคนได้พฒั นำจนถึงขีดสู งสุ ดในทุกด้ำน
และสำมำรถปรับตัวได้ดีแล้ว สังคมก็จะพัฒนำรุ่ งเรื อง
นอกจำกหลัก กำรดัง กล่ ำ ว กำรแนะแนวยัง มี เ ป้ ำหมำยหลัก ในกำรด ำเนิ น งำนเพื่ อ ช่ ว ยให้
นักศึกษำบรรลุเป้ ำหมำย ด้ำนอำชี พ ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนส่ วนตัว ดังที่ โกศล มีคุณ (2544 : 39) กล่ำวไว้
ดังต่อไปนี้
1. ให้บริ กำรปรึ กษำที่มีคุณภำพทั้งกำรปรึ กษำเป็ นรำยบุคคลและเป็ นกลุ่ม แก่นกั ศึกษำ ทั้งในด้ำน
กำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนส่ วนตัวและสังคม
2. ช่วยให้นกั ศึกษำสำมำรถวำงแผนกำรประกอบอำชีพและแผนกำรศึกษำ
3. ช่วยให้นกั ศึกษำได้ทำงำนที่ตรงกับควำมถนัด ควำมสำมำรถ และควำมสนใจของนักศึกษำ
ดัง นั้น กำรจัด ให้ มี ก ำรแนะแนวกำรศึ ก ษำต่ อ มหำวิ ท ยำลัย สุ โ ขทัย ธรรมำธิ ร ำช แก่ นัก เรี ย น
นักศึกษำ เพื่อแนะนำระบบกำรศึกษำทำงไกล ของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ให้เป็ นที่รู้จกั เพิ่มมำกขึ้น
จึงมีควำมจำเป็ น และควำมสำคัญ
ทั้ง นี้ ง ำนแนะแนวกำรศึ ก ษำภำยในศูนย์วิทยพัฒ นำ มสธ. จันทบุ รี ได้แบ่ ง ลัก ษณะของกำร
แนะแนวกำรศึกษำ เป็ น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนที่ 1 กำรแนะแนวกำรศึกษำสำหรับนักเรี ยน นักศึกษำ และผูส้ นใจ
ทัว่ ไปก่ อนเรี ย น ด้ำ นที่ 2 กำรแนะแนวกำรศึ ก ษำส ำหรั บนัก ศึ ก ษำปั จจุ บนั หรื อกำรแนะแนวกำรศึ ก ษำ
ระหว่ำ งเรี ย น และด้ำ นที่ 3 กำรแนะแนวกำรศึ ก ษำหลัง ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ ซึ่ ง กำรแนะแนวกำรศึ ก ษำต่ อ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี
ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตรำด สระแก้ว ระยอง และชลบุรี เป็ นกำรแนะแนวกำรศึกษำในด้ำนที่ 1
คือกำรแนะแนวกำรศึกษำสำหรับนักเรี ยน นักศึกษำ และผูส้ นใจทัว่ ไปก่อนเรี ยนให้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำทำงไกล เพื่อเป็ นแนวทำงกำรตัดสิ นใจศึกษำต่อ
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กำรแนะแนวกำรศึ ก ษำต่ อ มหำวิ ท ยำลัย สุ โ ขทัย ธรรมำธิ ร ำช ณ สถำนศึ ก ษำ ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จึงเป็ นเป็ นกำรให้ขอ้ มูลเบื้องต้นก่อนกำรศึกษำ เนื่ องจำกข้อมูล
เกี่ยวกับกำรศึกษำทำงไกล ที่มีควำมถูกต้องชัดเจนกำรแนะแนวทำงที่ เป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับฟั ง ย่อมมีผลต่อ
กำรตัดสิ นใจในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช และเพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องมี
ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ และ
รู้จกั ระบวนกำรทำงำนที่ชดั เจน เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนให้ประสบผลสำเร็ จเพื่อพัฒนำกำรทำงำนต่อไป
ในอนำคต จึ งจำเป็ นต้องจัดทำคู่มือปฏิ บตั ิงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ
สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงำนทรำบและเข้ำใจในขั้นตอน กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนแนะแนว
กำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี
2.2 เพื่อเป็ นข้อมูลกำรปรับปรุ งกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
2.3 เพื่ อใช้เป็ นหลัก ฐำนอ้ำ งอิ งในกำรปฏิ บตั ิ งำนและเผยแพร่ ค วำมรู ้ เกี่ ย วกับขั้นตอนในกำร
ปฏิบตั ิงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ
ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

3. ขอบเขตเนือ้ หา
ขอบเขตของกำรจัดทำคู่มือกำรแนะแนวศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เพื่อให้นกั แนะแนวกำรศึกษำและอำชี พและบุคลำกร
ที่เกี่ ยวข้องได้ใช้เป็ นแนวปฏิ บตั ิ โดยครอบคลุ มเนื้ อหำ โครงสร้ ำงขององค์กรและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ขั้นตอนของกำรปฏิบตั ิงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไข โดยเนื้อหำของคู่มือฉบับนี้
เจำะจงเฉพำะกำรแนะแนวกำรศึ ก ษำต่ อมหำวิท ยำลัย สุ โ ขทัย ธรรมำธิ ร ำช ณ สถำนศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตรำด สระแก้ว ระยอง และชลบุรี
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4. นิยามศัพท์
4.1 ระบบกำรศึกษำทำงไกล หมำยถึง วิธีกำรศึกษำผ่ำนสื่ อกำรสอน ต่ำง ๆ ได้แก่ ศึกษำจำก
วัสดุกำรศึกษำ ได้แก่ เอกสำรประกอบกำรสอน แบบฝึ กปฏิบตั ิ ซี ดีเสี ยงประจำชุดวิชำ และวัสดุกำรศึกษำ
อื่น ๆ กำรศึกษำจำกรำยกำรวิทยุกระจำยเสี ยง หรื อรำยกำรทำงวิทยุโทรทัศน์ ประกอบชุดวิชำ กำรเข้ำรับกำร
สอนเสริ ม ณ ศูนย์บริ กำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ประจำจังหวัด หรื อ กำรรับชมกำรสอน
เสริ ม (บำงชุดวิชำ) ได้ทำงอินเทอร์ เน็ต ผ่ำนทำง www.stou.ac.th
4.2 นักเรี ยน นักศึกษำ หมำยถึง ผูท้ ี่กำลังศึกษำอยูใ่ นระดับชั้น มัธยมศึกษำ, ปวช, ปวส. ของ
สถำนศึ กษำ ต่ ำง ๆ ซึ่ งอยู่ในเขตพื้ นที่ รับผิดชอบของศูนย์วิท ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว ตรำด ระยอง และชลบุรี
4.3 กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่
รับ ผิดชอบ ของศู นย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี หมำยถึ ง กำรจัดบริ ก ำรแนะแนวกำรศึ กษำ กำรบรรยำย
โดยให้ควำมรู ้ และข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช หลักสู ตรที่เปิ ดสอน
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรตัดสิ นใจสมัครเข้ำศึกษำต่อ แก่ นักเรี ยน นักศึกษำ ณ สถำนศึกษำต่ำง ๆ ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตรำด สระแก้ว ระยอง
และชลบุรี
4.4 ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี หมำยถึง ศูนย์วิทยพัฒนำมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
จันทบุ รี ตัว แทนของมหำวิท ยำลัย รั บ ผิด ชอบเขตพื้ นที่ ใ นกำรให้ บ ริ ก ำร ภำคตะวันออก 5 จัง หวัด ได้แ ก่
จันทบุรี ตรำด สระแก้ว ระยอง และชลบุรี

5. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
5.1 เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับนักแนะแนวกำรศึกษำและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้เรี ยนรู้และ
เข้ำใจระบบกำรทำงำน สำมำรถปฏิบตั ิงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
ณ สถำนศึกษำในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ได้อย่ำงถูกต้องตำมขั้นตอนอย่ำง
เป็ นระบบ
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5.2 เป็ นแนวทำงในกำรปรับปรุ งพัฒนำงำนปฏิบตั ิงำนกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
ให้ประสบผลสำเร็ จ และ ป้ องกันปั ญหำที่จะเกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม
5.3 เป็ นแหล่ ง ข้อมูล ควำมรู ้ ด้ำ นกำรแนะแนวศึ ก ษำต่อมหำวิท ยำลัย สุ โขทัย ธรรมำธิ รำช ณ
สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

บทที่ 2

วิเคราะห์ งาน
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกลที่มีประสิ ทธิ ภำพ
และให้ควำมสำคัญในกำรจัดบริ กำรนักศึกษำอย่ำงทัว่ ถึ งมำกที่สุดเพื่อเปิ ดโอกำสกำรศึกษำ และเสริ มสร้ำง
ระบบกำรเรี ยนกำรสอนให้มีประสิ ทธิ ภำพยิ่งขึ้น จึงจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. เพื่อเป็ นเครื อข่ำยในกำร
ให้บริ กำรกำรศึกษำ แก่ นักศึ กษำในส่ วนภูมิภำค ดังนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงำนแนะแนวกำรศึกษำจำเป็ นจะต้องรู้
ข้อมูลเกี่ ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และแผนยุทธศำสตร์ โครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำนของ มหำวิทยำลัยและ
โครงกำรสร้ ำงบริ หำรงำนศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี บทบำทหน้ำที่ และภำระงำนในตำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี และขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อให้รู้ถึงภำพรวมของกำรทำงำนซึ่งมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์
จำกผลกำรประเมินสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกของมหำวิทยำลัย พบว่ำมีหลำยปั จจัย
ที่ ส่ ง ผลกระทบเชิ ง โอกำส (Opprtunity) และอุ ปสรรค (Threat)

ต่ อ กำรพัฒ นำมหำวิ ท ยำลัย ระยะ 5 ปี

(2556-2560) เมื่อประเมินสภำพแวดล้อมภำยในที่มำจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ในแต่ละ
พันธกิ จที่ คน้ พบ จึงนำไปสู่ กำรทบทวน ยืนยัน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิ จ (Mission) ที่ เคยกำหนดไว้จำก
แผนพัฒนำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ระยะ5 ปี แรก (2552-2556) ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เป็ นมหำวิทยำลัยเปิ ดที่ใช้ระบบกำรศึกษำ
ทำงไกลชั้นนำของโลก ให้กำรศึกษำตลอดชีวติ สำหรับทุกคน
พันธกิจ (Mission)
สำหรับกำรกำหนดพันธกิ จในแผนพัฒนำ มสธ. ฉับบนี้ ได้มีกำรพิจำรณำทบทวนพันธกิ จเดิ ม
และกำหนดพันธกิจใหม่ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น ตำมรำยละเอียด ดังตำรำงที่ 2.1
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ตำรำงที่ 2.1 พันธกิจเดิมและพันธกิจใหม่
พันธกิจเดิม (พ.ศ.2552-2556)

พันธกิจใหม่ (พ.ศ.2556-2560)

1.กำรพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอน ทำงไกลโดย 1.พัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกลและ
มุ่งผลิตบัณพิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อ

ส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ โดยมุ่งผลิต

กำรพัฒนำประเทศ

บัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อกำร
พัฒนำประเทศ

2.วิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนำองค์ควำมรู ้และ

2.วิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนำองค์ควำมรู ้ดำ้ น

ภูมิปัญญำไทย

กำรศึกษำทำงไกลและองค์ควำมรู้ดำ้ นกำร
พัฒนำประเทศยิง่ ขึ้น

3.พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์รวมถึงพัฒนำ

3.บริ กำรวิชำกำรโดยพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

ชุมชน องค์กรสถำบันในสังคม เพื่อนำไปสู่ ชุมชน และองค์กรสถำบันในสังคม เพื่อ
สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้และสังคมฐำนควำมรู ้

นำไปสู่ สังคมแห่งกำรเรี ยนรู้ สังคม
ฐำนควำมรู้

4.อนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม พัฒนำศิลปะและ

4.อนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม พัฒนำศิลปะและ

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมของชำติ

5.กำรพัฒนำองค์กร

5.พัฒนำองค์กรสู่ กำรเป็ นมหำวิทยำลัยเปิ ด
ชั้นนำของโลก

จำกพัน ธกิ จ ดัง กล่ ำ วมหำวิ ท ยำลัย ได้เ พิ่ ม ควำมหมำยที่ มุ่ ง สะท้อ นกำรบรรลุ วิ สั ย ทัศ น์ ข อง
มหำวิท ยำลัย และตอบสนองภำรกิ จพื้นฐำนในกำรจัดตั้งมหำวิท ยำลัย หรื อเป้ ำประสงค์ข องมหำวิทยำลัย
และเป้ ำหมำยที่ ส ำมำรถบ่ง บอกขอบข่ ำ ยงำนหรื อบริ บ ทภำยในแผนยุท ธศำสตร์ ม หำวิท ยำลัย ในระย 5 ปี
(2556-2560) ซึ่ งมีรำยะเอียดดังนี้
พันธกิจ ที่ 1. พัฒ นาระบบการศึ กษาทางไกลและส่ งเสริ ม การเรี ยนรู้ ต ลอดชี วิต โดยมุ่ งผลิ ต
บัณฑิ ต ทุ ก ระดั บ เพื่อ ตอบสนองต่ อ การพัฒ นาประเทศ โดยมี ค วำมมุ่ งประสงค์เพื่ อเป็ นมหำวิท ยำลัย เปิ ด
ทำงไกลชั้น น ำที่ มี ม ำตรฐำน ได้รั บ กำรยอมรั บ ในระดับ สำกลควบคู่ ก ับ กำรผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม
และมีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ สำมำรถตอบสนองต่อกำรพัฒนำสังคม
และประเทศอย่ำงยัง่ ยืน
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บริบทในแผนยุทธศาสตร์ ฯ เพิ่มกำรเปิ ดสอนหลักสู ตรนำนำนำชำติและโครงกำร
สั ม ฤทธิ บ ตั รภำษำต่ ำ งประเทศ พร้ อ มทั้ง จัดท ำข้อ ตกลงว่ำ ควำมร่ วมมื อทำงวิช ำกำรระดับ นำนำชำติ ก ับ
สถำบันกำรศึ กษำในต่ ำงประเทศเพิ่ มมำกขึ้ น และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัย ยกระดับกำรศึ กษำ
ทำงไกลของมหำวิทยำลัย ทั้งสื่ อกำรศึกษำและระบบบริ กำรกำรศึกษำและนักศึกษำภำยใต้คุณภำพมำตรฐำน
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
พันธกิจที่ 2. วิจัย ส่ งเสริ มและพัฒนาองค์ ความรู้ ด้านการศึ กษาทางไกลและองค์ ความรู้ ด้านการ
พัฒนาประเทศยิ่งขึน้ โดยมีควำมมุ่งประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลด้ำนบริ หำรควำมรู ้จำก
งำนวิจยั สร้ำงนวัตกรรมกำรวิจยั

สำหรับพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอนทำงไกลและพัฒนำองค์ควำมรู ้สู่ควำมเป็ น

เลิศ และพัฒนำงำนวิจยั ที่ตอบสนองต่อกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนและพัฒนำประเทศทั้งในเชิ งเศรษฐกิจ สังคม
กำรเมือง เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ภำยในขอบข่ำยงำน
บริ บทใน แผนยุทธศาสตร์ ฯ มุ่งเน้นพัฒนำคุ ณภำพงำนวิจยั เพื่อสนับสนุ นกำรเรี ยน
กำรสอนทำงไกลและกำรพัฒนำประเทศ
พันธกิจที่ 3. บริ การวิชาการโดยพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ชุ มชนและองค์ กรสถาบันในสั งคมเพื่อ
นาไปสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้ สั งคมฐานความรู้ โดยมีควำมมุ่งประสงค์เพื่อต้องกำรให้เกิดสังคมแห่ งกำรเรี ยนรู ้
และสังคมฐำนควำมรู ้ภำยใต้ขอบข่ำยงำน
บริบทในแผนยุทธศาสตร์ ฯ มุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุมประชำชน
กลุ่มต่ำง ๆ อย่ำงทัว่ ถึงและพัฒนำคุ ณภำพกำรให้บริ กำรวิชำกำรแก่สังคมของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ทกั ษะ
ในกำรพัฒนำตนเองและทักษะในกำรดำเนิ นชี วิตได้อย่ำงเท่ำทันในยุคปั จจุบนั รวมทั้งยกระดับแหล่งเรี ยนรู ้
ของมหำวิทยำลัยให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตำมอัธยำศัยและส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ภำยใต้กำรมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนและสังคมเป็ นสำคัญ
พันธกิจที่ 4. อนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม พัฒนาศิ ลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยมีควำมมุ่งประสงค์เพื่อ
ส่ งเสริ มกำรอนุ รักษ์ พัฒนำศิลปวัฒนธรรมของไทยและเผยแพร่ สู่ประชำคมอำเซี ยน ตลอดจนกำรพัฒนำ
แหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และให้มีโครงสร้ำงองค์กรด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่เหมำะสม ทั้งนี้
เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรด้ำนทำนุศิลปวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนและกำรวิจยั ภำยในขอบข่ำยงำน
บริ บทในแผนยุทธศาสตร์ ฯ มุ่งเน้นพัฒนำอุทยำนกำรศึกษำ มสธ. ให้เป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู้วทิ ยำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมตำมอัธยำศัย และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มกำรอนุรักษ์ พัฒนำศิลปวัฒนธรรมใน
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โอกำสต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนส่ งเสริ มเผยแพร่ ดำ้ นศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดกำรเรี ยนรู ้ร่วมกันทั้ง
ในระดับชำติและนำนำชำติ
พันธกิจที่ 5. พัฒนาองค์ กรสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดชั้ นนาของโลก โดยมีควำมมุ่งประสงค์
เพื่ อให้ม หำวิท ยำลัย มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ไ ด้คุณภำพมำตรฐำน เพื่ อมุ่ งสู่ กำรเป็ นมหำวิทยำลัยเชิ ง
ยุทธศำสตร์ มีโครงสร้ ำงและระบบงำนของหน่ วยงำนที่ สอดคล้องกับภำรกิ จ ทั้งในปั จจุ บนั และกำรเป็ น
มหำวิท ยำลัย ในก ำกับ ในอนำคต มี ระบบบริ หำรทรั พยำกรบุ ค คลที่ ตอบสนองต่ อกำรบริ หำรจัดกำรที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลและบุคลำกรสำมำรถปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีควำมสุ ข มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่มีมำตรฐำนและทันสมัย สำหรับใช้ในกำรบริ หำร กำรบริ กำรและกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนและสุ ดท้ำยมี
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนภำยภำพที่เอื้อต่อกำรทำงำนและกำรเรี ยนรู ้ภำยใต้ขอบข่ำยงำน
บริบทในแผนยุทธศาสตร์ ฯ มุ่งเน้นพัฒนำโครงสร้ำง “บ้ำน มสธ.” ด้วย 4 เสำหลัก
ที่ใช้ในกำรบริ หำรจัดกำร ประกอบด้วย
-

i-DU ( ICT-Driven

University) กำรน ำไอซี ที ม ำใช้ ข ับ เคลื่ อ น

มหำวิทยำลัยในทุกพันธกิจโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ด้ำนกำรศึกษำทำงไกลที่ตอ้ งทันสมัยหลำกหลำย ผูเ้ รี ยนสำมำรถ
เลือกใช้ได้ตำมอัธยำศัย
- Our STOU Culture “ทรัพยำกรมนุษย์เป็ นหัวใจกำรพัฒนำ” จะมีกำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรในควำมเป็ น “มหำวิทยำลัยของเรำ” รักษำน้ ำใจบุคลำกรด้วยกัน “ฉันท์นอ้ งพี่” มี “สุ ขภำวะ
ในที่ทำงำน” มีกำรมุ่งสู่ สำกล (Internationalization) ด้วยกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถทำงภำษำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน และภำษำในประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน
- ควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน ที่จะทำให้มหำวิทยำลัยสำมำรถพัฒนำได้ดว้ ยกำร
เพิ่มรำยได้ลดรำยจ่ำย เกิดควำมแข็งทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย อย่ำงยัง่ ยืน
- กำรจัดกำรกระบวนกำร จะมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรบำงหน่วยงำนให้
เหมำะสม เท่ำกันกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำกระบวนกำรทำงำนแบบ E-Government ทบทวนจัดเก็บ
ปรับปรุ งกฎระเบียบ ประกำศต่ำง ๆ ให้เป็ นหมวดหมู่คล่องตัวภำยใต้หลักธรรมำภิบำล (ร่ ำงแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ระยะ 5 ปี วันที 19 กุมภำพันธ์ 2557 จำก http://www.stou.ac.th
/EDOWMENT/OPR/Planing/pl_6/policy/index.html)
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จำกพันธกิ จ และยุทธศำสตร์ ดงั กล่ ำว งำนแนะแนวกำรศึกษำอยู่ในประเด็นของ พันธกิ จที่ 3
ยุทธศำสตร์ มุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ครอบคลุ มประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ อย่ำงทัว่ ถึง และพัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริ กำรวิชำกำรแก่สังคมของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ทกั ษะในกำรพัฒนำตนเองและทักษะในกำรดำเนิ น
ชี วิตได้อย่ำ งเท่ ำ ทันในยุค ปั จจุ บ นั รวมทั้ง ยกระดับ แหล่ ง เรี ย นรู ้ ข องมหำวิท ยำลัย ให้เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ตำม
อัธยำศัยและส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ภำยใต้กำรมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคมเป็ นสำคัญ
ดังนั้นงำนส่ งเสริ มและบริ กำรกำรศึ กษำ ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี ซึ่ งมีบทบำทหน้ำที่
รับผิดชอบงำนด้ำนบริ กำรกำรศึ กษำ จึงดำเนิ นงำนต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะงำนแนะแนวกำรศึกษำ ที่เป็ นกำรจัดบริ กำรแนะแนวกำรศึกษำสำหรับนักเรี ยน
นักศึกษำและผูส้ นใจทัว่ ไปหรื อกำรแนะแนวกำรศึกษำก่อนเรี ยน โดยให้ควำมรู ้และข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ
ทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษำ ได้รับทรำบข้อมูลและสำมำรถนำ
ข้อมูลไปตัดสิ นใจเลือกสมัครเข้ำศึกษำต่อ ได้มีทำงเลือกในกำรศึกษำต่อเพิ่มขึ้น ซึ่ งถือว่ำเป็ นกำรขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และเป็ นกำรพัฒนำคุณภำพรวมถึงศักยภำพของผูเ้ รี ยนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยกับงำนได้ ตำมแผนผังที่ 2.1

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อตอบสนอง
ดำเนินกิจกรรมตำม
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
แผนยุทธศำสตร์

แผนกำร
ดำเนินงำน

แผนงำนที่กำหนด
ประเมินผลกำร

รำยงำนประจำปี

ดำเนินงำน
ประชุมสรุ ปผลกำรดำเนินงำน

ภำพที่ 2.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยกับงำน
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2. โครงสร้ างการบริหารมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
โครงสร้ำงกำรบริ หำรของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
รองอธิกำรบดี ดังภำพที่ 2.2
อธิกำรบดี

ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและ
พัฒนำระรบบ

ฝ่ ำยสื่ อสำรองค์กรและ
วิเทศสัมพันธ์

ฝ่ ำยกำรเงิน

ฝ่ ำยบริ กำรกำรศึกษำ

ฝ่ ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ฝ่ ำยวำงแผนและวิจยั

ฝ่ ำยบริ หำร

ฝ่ ำยวิชำกำร

ฝ่ ำยทรัพย์สิน

ผูช้ ่วยอธิกำรบดี

รองอธิกำรบดี

ภำพที่ 2.2 แสดงโครงสร้ำงกำรบริ หำร มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
จำกภำพที่ 2.2 อธิ บำยหน่วยงำนในสังกัดฝ่ ำยต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงกำรบริ หำรของ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ได้ดงั นี้
1. ฝ่ ำยวิชำกำร มีหน่วยงำนในสังกัด คือ สำขำวิชำกำรต่ำง ๆ สำนักทะเบียนและวัดผล
สำนักบัณฑิตศึกษำและสำนักวิชำกำรยกเว้นฝ่ ำยพัฒนำคณำจำรย์
2. ฝ่ ำยบริ ห ำร มี ห น่ ว ยงำนในสั ง กัด คื อ ศู น ย์วิท ยพัฒ นำและงำนประสำนศู น ย์วิ ท ยพัฒ นำ
กองกลำงยกเว้นงำนประชำสัมพันธ์ กองกำรเจ้ำหน้ำที่เฉพำะงำนวินยั และนิติกร งำนอำคำรสถำนที่ ศูนย์วิทยุ
สื่ อสำร
3. ฝ่ ำยวำงแผนและวิจยั มีหน่วยงำนในสังกัด คือ สถำบันวิจยั และพัฒนำ และกองแผนงำนยกเว้น
งำนพัฒนำระบบงำนและคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำร
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4. ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน่วยงำนในสังกัด คือ สถำบันวิจยั และพัฒนำและ
กองแผนงำนยกเว้นงำนพัฒนำระบบงำนและคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำร ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศมีหน่วยงำน
ในสังกัดคือ สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักบรรณสำรสนเทศ
5. ฝ่ ำยบริ กำรกำรศึกษำ มีหน่วยงำนในสังกัดคือ สำนักพิมพ์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรพิมพ์
แห่งชำติ สำนักบริ กำรกำรศึกษำ ศูนย์สำรสนเทศและศูนย์บริ กำรร่ วมแบบครบวงจร
6. ฝ่ ำยกำรเงิน มีหน่วยงำนในสังกัด คือ กองคลัง และกองพัสดุ
7. ฝ่ ำยทรัพย์สิน มีหน่วยงำนในสังกัด คือ สำนักกำรศึกษำต่อเนื่องและศูนย์สัมมนำและฝึ กอบรม
8. ฝ่ ำยสื่ อสำรองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ มีหน่วยงำนในสังกัด คือ กองกลำงเฉพำะงำน
ประชำสัมพันธ์ และงำนวิเทศสัมพันธ์
10. ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำระบบ มีหน่วยงำนในสังกัด คือกองกำรเจ้ำหน้ำที่ยกเว้น
งำนวินยั และนิติกร สำนักวิชำกำรเฉพำะฝ่ ำยพัฒนำคณำจำรย์ กองแผนงำนเฉพำะงำนพัฒนำระบบงำนและ
คุณภำพกำรบริ หำรจัดกำร และศูนย์ประสำนงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(ประกำศมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เรื่ องกำรกำหนดหน่วยงำนสังกัดฝ่ ำยต่ำง ๆ ตำมกำรจัดสำยงำน
บริ หำรในสำนักงำนอธิกำรบดี วันที่ 1 กรกฎำคม 2556 )

3. การจัดตั้งศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ.
จำกแนวคิ ดของกำรจัดตั้งมหำวิท ยำลัย สุ โขทัยธรรมำธิ รำช เป็ นมหำวิทยำลัยเปิ ด มุ่ งเน้นกำร
พัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกลที่มีประสิ ทธิ ภำพ และให้ควำมสำคัญในกำรจัดบริ กำรนักศึกษำอย่ำงทัว่ ถึงมำก
ที่สุดเพื่อให้สำมำรถเปิ ดโอกำสกำรศึกษำ เสริ มสร้ำงระบบกำรเรี ยนกำรสอนให้มีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้นและยัง
เป็ นกำรบริ กำรทำงวิชำกำรแก่ประชำชนที่อยูห่ ่ำงไกล มหำวิทยำลัยได้กำหนดเป้ ำหมำยในกำรให้บริ กำรมี
นโยบำยในกำรให้บริ กำร แก่นักศึกษำทั้งในส่ วนกลำง และส่ วนภูมิภำคอย่ำงกว้ำงขวำง โดยอำศัยควำม
ร่ วมมือทั้งด้ำนทรั พยำกรบุคคล ครุ ภณ
ั ฑ์และอำคำรสถำนที่ จำกหน่ วยงำนรำชกำรอื่ น ๆ อำทิ กำรจัดตั้ง
ศูนย์บริ กำรกำรศึกษำประจำจังหวัด โดยควำมร่ วมมือกับกรมสำมัญศึกษำและศูนย์บริ กำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ
มุม มสธ. โดยควำมร่ วมมือกับกรมกำรศึกษำนอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษำธิ กำร
ต่อมำ ปี 2529 มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้สำนักบรรณสำรสนเทศซึ่ งเป็ นหน่วยงำนให้บริ กำร
ห้องสมุ ดและสื่ อกำรศึกษำนำแนวคิ ดกำรจัดตั้งศูนย์บริ กำรกำรศึกษำประจำภูมิภำคถำวรของสำนักบริ กำร
กำรศึ ก ษำมำไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของส ำนัก บรรณสำรสนเทศและเริ่ ม ก่ อตั้งศู นย์วิท ยพัฒนำบริ ก ำรในปี 2531
โดยขอใช้ที่ดินที่เป็ นของรำชกำรหรื อที่เอกชนบริ จำค จัดตั้งศูนย์วิทยบริ กำรที่จงั หวัดนครศรี ธรรมรำชและ
เปิ ดให้บริ กำรเป็ นครั้งแรกในปี 2534 โดยเน้นงำนบริ กำรห้องสมุดและเป็ นแหล่งในกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำร
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ของมหำวิทยำลัย ต่อมำปี 2539 ได้เปลี่ยนชื่อจำก "ศูนย์วิทยบริ กำร" เป็ น "ศูนย์วิทยพัฒนำบริ กำร" เพื่อให้
กำรดำเนินงำนที่สำมำรถรองรับงำนด้ำนบริ กำรกำรศึกษำและกิจกรรมอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัยได้กว้ำงขวำงขึ้น
โดยรับผิดชอบกำรให้บริ กำรครอบคลุมพื้นที่ 5 - 10 จังหวัด
ในปี 2540 ได้มีจดั ตั้งศูนย์วิทยพัฒนำบริ กำรที่จงั หวัดเพชรบุรี นครสวรรค์ อุบลรำชธำนี และ
สุ โขทัย ต่อมำ ปี 2541 จัดตั้งศูนย์วทิ ยพัฒนำบริ กำรที่จงั หวัดอุดรธำนี และลำปำง จำกนั้น ปี 2542 จัดตั้งศูนย์
วิท ยพัฒนำบริ กำรที่จงั หวัดจันทบุ รี และจังหวัดยะลำ และจัดตั้ง ศู นย์วิทยพัฒนำบริ ก ำร เป็ นแห่ ง สุ ดท้ำ ยที่
จัง หวัด นครนำยก ในปี 2543 โดยเปลี่ ย นชื่ อ จำก "ศู น ย์วิท ยพัฒ นำบริ ก ำร" เป็ น "ศู น ย์วิท ยพัฒ นำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช …(ตำมด้วยชื่ อจังหวัดที่ต้ งั )... หรื อเขียนชื่ อโดยย่อ เป็ น “ศูนย์วิทยพัฒนำ
มสธ. .....(ตำมด้วยชื่อจังหวัดที่ต้ งั )
กำรจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนำมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ในกำรทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนของ
มหำวิ ท ยำลัย ตั้ง อยู่ใ นส่ วนภู มิ ภำค กระจำยตำมภำคต่ ำ ง ๆ ของประเทศ รวมทั้ง สิ้ น 10 แห่ ง ได้แ ก่
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ลำปำง สุ โขทัย นครสวรรค์ อุดธำนี อุบลรำชธำนี นครนำยก จันทบุรี เพชรบุรี
นครศรี ธรรมรำช และยะลำ ดังภำพที่ 2.3

ภำพที่ 2.3 ที่ต้ งั ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. ทั้ง10 แห่งทัว่ ประเทศ

14

4. โครงสร้ างการบริหารงาน ศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ.
โครงสร้ำงกำรบริ หำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ ในปัจจุบนั ได้เป็ นไปตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ลงวันที่ 25 สิ งหำคม 2550 เรื่ องโครงสร้ำงกำรบริ หำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช โดยศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. ทั้ง 10 แห่งมีโครงสร้ำงกำรบริ หำรขึ้นตรงต่อ
อธิกำรบดี ดังภำพที่ 2.3

อธิการบดี
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริ หำร
งำนประสำนศูนย์วทิ ยพัฒนำ

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. ยะลำ

นครศรี ธรรมรำช

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. เพชรบุรี

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. นครนำยก

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. อุบลรำชธำนี

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. อุดรธำนี

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. นครสวรรค์

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. นครศรี ธรรมรำช

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. สุ โขทัย

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. ลำปำง

พัฒนำ มสธ.

ภำพที่ 2.4 โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.
จำกแผนผังโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ทั้ง 10 แห่ ง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ให้บริ กำรครอบคลุมพื้นที่จงั หวัดข้ำงเคียง 5-10 จังหวัด ดังนี้
ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บริ กำรครอบคลุมพื้นที่จงั หวัดข้ำงเคียง
5-10 จังหวัด ดังนี้
1. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ลำปำง ให้บริ กำรครอบคลุม 8 จังหวัดภำคเหนื อ ได้แก่ลำปำง ลำพูน
เชียงใหม่ แพร่ พะเยำ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน และน่ำน
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2. ศู น ย์วิท ยพัฒ นำ มสธ. สุ โ ขทัย ให้บ ริ ก ำรครอบคลุ ม 5 จัง หวัด ได้แ ก่ สุ โ ขทัย พิ ษ ณุ โ ลก
กำแพงเพชร ตำก และอุตรดิตถ์
3. ศู นย์วิท ยพัฒนำ มสธ. นครสวรรค์ ให้ บ ริ ก ำรครอบคลุ ม 9 จัง หวัด ได้แก่ นครสวรรค์
อุทยั ธำนี ชัยนำท สิ งห์บุรี สระบุรี ลพบุรี อ่ำงทอง เพชรบูรณ์ และพิจิตร
4. ศูนย์วิทยัพฒั นำ มสธ. อุดรธำนี ให้บริ กำรครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ อุดรธำนี หนองบัวลำภู
หนองคำย ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย สกลนคร มหำสำรคำม กำฬสิ นธุ์ และนครรำชสี มำ
5. ศู น ย์วิท ยพัฒ นำ มสธ. อุ บ ลรำชธำนี ให้ บ ริ ก ำรครอบคลุ ม 9 จัง หวัด ได้แ ก่ อุ บ ลรำชธำนี
อำนำจเจริ ญ ศรี สะเกษ ยโสธร มุกดำหำร ร้อยเอ็ด สุ รินทร์ บุรีรัมย์ และนครพนม
6. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ให้บริ กำรครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ นครนำยก ปรำจีนบุรี
ปทุมธำนี นนทบุรี ฉะเชิงเทรำ พระนครศรี อยุธยำ สมุทรปรำกำร และกรุ งเทพมหำนคร
7. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. เพชรบุรี ให้บริ กำรครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงครำม
รำชบุรี สมุทรสำคร กำญจนบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ สุ พรรณบุรี และนครปฐม
8. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ให้บริ กำรครอบคลุ ม 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตรำด ระยอง
สระแก้ว ชลบุรี
9. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครศรี ธรรมรำช ให้บริ กำรครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ ชุ มพร ระนอง
นครศรี ธรรมรำช พัทลุง ตรัง สุ รำษฎร์ ธำนี กระบี่ พังงำ และภูเก็ต
10. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ยะลำ ให้บริ กำรครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ ยะลำ ปั ตตำนี นรำธิ วำส
สงขลำ สตูล พัทลุง และตรัง

5. โครงสร้ างการบริหารงาน ศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี เป็ นหน่ วยงำนเครื อข่ำ ยของมหำวิท ยำลัยสุ โขทัย ธรรมำธิ รำช
ในส่ วนภูมิภำคเขตภำคตะวันออก มีโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนภำยในศูนย์พฒั นำ มสธ. จันทบุรี ดังแผนผัง
ภำพที่ 2.5
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ผู้อานวยการศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

งานอานวยการและธุรการ

งานส่ งเสริมและบริการการศึกษา

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นางณัชชามนต์ นิธิโชติพฒ
ั น์

นายพิษณูพร รุ โจปการ

นำยมำรุ ต ณ พัทลุง

เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

(หัวหน้ างาน)

(หัวหน้ างาน)

(หัวหน้ างาน)

นำงอนงค์นำรถ ปำนมณี

นางอุรชา อ่อนลมัย

..........................................

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรงำนทัว่ ไป

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ

นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

นำยพยุงทรัพย์ สี นำค

นำยกิตติศกั ดิ์ แก้วหล่อ

นำงสำวสุ มลมำลย์ สร้อยรัตน์

เจ้ำหน้ำที่บนั ทึกข้อมูล

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

บรรณำรักษ์

นำยณรงค์ศกั ดิ์ หมวกหมื่นไวย

นำงสำวศศธร เจตน์มงคล

นำยช่ำงศิลป์

บรรณำรักษ์

นำยกำธรพล อิ่มผ่อง

กำร

พนักงำนขับรถยนต์
นำยกฤษณะ พิมพำพันธ์
พนักงำนขับรถยนต์

กำร

นำยถำวร คงแก้ว
นำยช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

นำงสำรำญ ชูจิตร
นักกำรภำรโรง
นำงสำวกลิ่นขจร ชมจันทร์
คนงำน
นำยจิรศักดิ์ รัตนำธรรม
คนสวน

ภำพที่ 2.5 แผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธจันทบุรี
จำกโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีผอู้ ำนวยกำรศูนย์วิทยพัฒนำ และ
หัวหน้ำงำน เป็ นผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับ ภำยในศูนย์ฯ แบ่งหน่วยงำนรับผิดชอบ 3 งำน แต่ละงำนมีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบดังนี้
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5.1 งำนอำนวยกำรและธุรกำร รับผิดชอบงำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนกำรเงิน งำนบัญชี
งำนพัสดุครุ ภณั ฑ์ งำนอำคำรสถำนที่ งำนยำนพำหนะ งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนประชำสัมพันธ์
งำนประกันคุ ณภำพ กำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง กำรจัดกำรควำมรู ้ กำรควบคุ ม ภำยใน กำรจัดท ำแผนปฏิ บตั ิ
รำชกำรประจำปี และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
5.2 งำนส่ งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ กำรรับลงทะเบียนเรี ยน งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
กำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ให้คำปรึ กษำ รับผิดชอบงำนรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ กำรจำหน่ำยระเบียบกำร
สมัคร กำรจัดนิ ทรรศกำร งำนสนับ สนุ นกิ จกรรมชมรมนักศึ กษำ และชมรมบัณฑิ ต กำรดู แลมำตรฐำน
เครื อข่ำยให้บริ กำรในท้องถิ่น

กำรจัดกิจกรรมร่ วมกับสมำคมสุ โขทัยธรรมำธิ รำช กำรร่ วมมือองค์กรอื่น

ในท้องถิ่ นเพื่ อส่ งเสริ มภำพลักษณ์ กำรบริ ก ำรวิชำกำรแก่ สัง คมในลัก ษณะต่ำ ง ๆ และงำนอื่ น ๆ ที่ ได้รับ
มอบหมำย
5.3 งำนบริ กำรสื่ อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ รับผิดชอบกำรให้บริ กำรห้องสมุดและสื่ อกำรศึกษำ
ที่ ม หำวิท ยำลัย ผลิ ต กำรบริ ก ำรเทคโนโลยีต่ ำ ง ๆ กำรผลิ ต สื่ อ พื้ น ฐำน ประสำนงำนเชื่ อ มโยงเครื อข่ ำ ย
คอมพิวเตอร์ ของมหำวิทยำลัย กำรส่ งเสริ มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กำรบำรุ งรักษำโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงเครื อข่ำยระหว่ำงห้องสมุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

6. บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
มหำวิท ยำลัย จัดตั้ง ศู นย์วิท ยพัฒนำ มสธ. เพื่อให้บริ ก ำรนัก ศึ ก ษำ ประชำชนในส่ วนภู มิ ภำค
โดยมีภำรกิจ 3 ด้ำนดังนี้
6.1 ภารกิจทีม่ ีต่อมหาวิทยาลัย
6.1.1 เป็ นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่รองรับกิจกรรมกำรสอน กำรฝึ กอบรมและบริ กำรศึกษำ
อื่น ๆ ที่มหำวิทยำลัยจะจัดให้มีข้ ึน และดำเนินกำรให้บรรลุเป้ ำหมำย
6.1.2 เป็ นเครื อข่ำยของมหำวิทยำลัยในกำรให้บริ กำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยแก่นกั ศึกษำ
และประชำชน
6.1.3 เป็ นแหล่งกลำงในกำรประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยทุก
รู ปแบบ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือศรัทธำให้กบั นักศึกษำและประชำชนต่อมหำวิทยำลัย
6.1.4 เป็ นหน่วยงำนที่ดำเนินกำรกิจกรรมทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพเพื่อกระจำยควำมรู ้
และรำยได้สู่ชุมชน
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6.1.5 เป็ นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรของชุมชนนำเสนอต่อมหำวิทยำลัย
เพื่อกำรวำงแผนพัฒนำหลักสู ตรกำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั ให้ถูกต้องทันสมัย ตรงต่อควำมต้องกำร
6.1.6 เป็ นหน่วยงำนรับปั ญหำอุปสรรคของกำรเรี ยนกำรสอนจำกผูเ้ กี่ยวข้องนำเสนอต่อ
มหำวิทยำลัย
6.1.7 เป็ นศูนย์กลำงระดมศักยภำพของบัณฑิต ศิษย์เก่ำ และผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถมำ
ช่วยเหลือกิจกรรมของมหำวิทยำลัย
6.1.8 เป็ นหน่วยงำนที่เป็ นพื้นฐำนในท้องถิ่นให้แก่มหำวิทยำลัยในกำรเผยแพร่ ควำมรู ้แก่
ประชำชนและชุมชนในชนบทที่ห่ำงไกล
6.1.9 สร้ำงบทบำทควำมเป็ นผูน้ ำชุมชนในท้องถิ่นภูมิภำคทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพใน
ระดับอุดมศึกษำ
6.1.10 สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นระหว่ำงชุมชนกับมหำวิทยำลัยในกำรให้ควำม
ร่ วมมือซึ่ งกันและกัน
6.1.11 ส่ งเสริ มชี้นำให้เห็นคุณค่ำของกำรศึกษำเพื่อชีวติ กำรพัฒนำคุณภำพตนเอง โดย
สมัครเข้ำเป็ นนักศึกษำตำมโครงกำรต่ำง ๆ
6.1.12 เป็ นหน่วยงำนที่จะสนับสนุนกำรดำเนินกำรวิจยั ของคณำจำรย์และนักศึกษำ
ทุกระดับ
6.2 ภารกิจทีม่ ีต่อนักศึกษาและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย
6.2.1 เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรเพื่อประโยชน์ในกำรค้นคว้ำและศึกษำของ
นักศึกษำ
6.2.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนบริ กำรค้นคว้ำเสริ มควำมรู ้ในระบบกำรเรี ยนกำรสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ผำ่ นระบบเครื อข่ำยต่ำง ๆ
6.2.3 เป็ นแหล่งบริ กำรทำงวิชำกำรแก่นกั ศึกษำ ได้แก่ กำรสอนเสริ ม สัมมนำเสริ มระดับ
บัณฑิตศึกษำและกำรฝึ กอบรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
6.2.4 เป็ นสถำนที่พบปะระหว่ำงคณำจำรย์กบั นักศึกษำโดยกำรนัดหมำย
6.2.5 เป็ นหน่วยงำนตอบปั ญหำของนักศึกษำในเรื่ องกำรเรี ยน กำรสอน กำรวิจยั และ
กำรวัดผล
6.2.6 เป็ นหน่วยจัดบริ กำรสำรสนเทศทุกรู ปแบบแก่นกั ศึกษำทุกระดับ ทุกหลักสู ตรของ
มหำวิทยำลัยและประชำชนผูส้ นใจ
6.2.7 เป็ นหน่วยงำนที่ช่วยเหลือ แนะนำและแนะแนวทำงกำรศึกษำ
6.2.8 เป็ นสถำนที่พบปะระหว่ำงนักศึกษำด้วยกันหรื อคณำจำรย์ เพื่อควำมสัมพันธ์และ
ควำมอบอุ่นเสมือนมีช้ นั เรี ยน
6.2.9 สนับสนุนกำรทำงำนวิจยั หรื องำนวิชำกำรของนักศึกษำและผูเ้ รี ยนของมหำวิทยำลัย
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6.2.10 เป็ นหน่วยงำนประสำนกับสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ ในกำรช่วยเหลือ และจัดบริ กำร
กำรศึกษำแก่ผเู ้ รี ยนและผูฝ้ ึ กอบรมตำมหลักสู ตรต่ำง ๆ
6.2.11 เป็ นหน่วยประสำนกำรดำเนินงำนของชมรมนักศึกษำ ชมรมบัณฑิตของ
มหำวิทยำลัย รวมทั้งสมำคม ชมรมต่ำง ๆ ในท้องถิ่น
6.3 ภารกิจทีม่ ีต่อประชาชนและชุ มชน
6.3.1 เป็ นแหล่งวิทยำกำรควำมรู ้ในระดับอุดมศึกษำสำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำของประชำชน
ทัว่ ไป
6.3.2 เป็ นหน่วยงำนบริ กำรส่ งเสริ มกำรอ่ำน เสริ มควำมรู ้ที่เข้ำใจง่ำย น่ำสนใจ และเป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและประชำชนทัว่ ไป
6.3.3 จัดบริ กำรสถำนที่ในกำรประชุม สัมมนำ หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชนและท้องถิ่น
6.3.4 เป็ นแหล่งวิทยำกำรสมัยใหม่เพื่อกำรศึกษำหำควำมรู ้ดว้ ยตนเองของประชำชนทัว่ ไป
โดยไม่มุ่งหวังปริ ญญำ หรื อประกำศนียบัตร
6.3.5 เป็ นหน่วยงำนที่แนะนำส่ งเสริ มอำชีพให้แก่ชุมชนเพื่อเพิ่มรำยได้ของประชำชนโดย
วิทยำกรทั้งจำกส่ วนกลำงและระดับท้องถิ่น
6.3.6 เป็ นหน่วยงำนที่ช่วยส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพของชุมชนและคนในชุมชน
6.3.7 เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลและค้นคว้ำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
ภูมิภำคนั้น ๆ
6.3.8 เป็ นหน่วยงำนที่จะสร้ำงควำมเชื่อถือศรัทธำต่อมหำวิทยำลัย
6.3.9 เป็ นหน่วยงำนประสำนงำนกับหน่วยงำนและสถำบันอื่น ๆ ในกำรจัดบริ กำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพที่เหมำะสมและเป็ นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น

7. บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของงานส่ งเสริมและบริการการศึกษา ศู นย์ วทิ ยพัฒนา
มสธ. จันทบุรี
งำนส่ งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ ซึ่ งเป็ นหน่วยงำนหนึ่งภำยในศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
มีบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรให้บริ กำรทำงกำรศึกษำ รับผิดชอบงำนรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่
งำนกำรจำหน่ำยระเบียบกำรสมัคร กำรรับลงทะเบียนเรี ยน งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ งำนปฐมนิ เทศ
นัก ศึ ก ษำใหม่ งำนให้ ค ำปรึ ก ษำ งำนกำรจัด นิ ท รรศกำรกำรศึ ก ษำทำงไกล งำนสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ชมรมนักศึกษำ และชมรมบัณฑิต กำรดูแลมำตรฐำนเครื อข่ำยให้บริ กำรในท้องถิ่น กำรจัดกิจกรรมร่ วมกับ
สมำคมสุ โขทัยธรรมำธิ รำช กำรร่ วมมือองค์กรอื่นในท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มภำพลักษณ์ กำรบริ กำรวิชำกำร แก่
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สังคม ในลักษณะต่ำง ๆ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยมีโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนส่ งเสริ มและบริ กำร
กำรศึกษำดังนี้

ผู้อานวยการศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
งานส่ งเสริมและบริการการศึกษา
นายพิษณุพร รุ โจปการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
(หัวหน้ างาน)

นำงอุรชำ อ่อนลมัย

นำยกิตติศกั ดิ์ แก้วหล่อ

นำยณรงค์ศกั ดิ์ หมวกหมื่นไวย

นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพชำนำญกำร

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

นำยช่ำงศิลป์

ชำนำญกำร

นำยช่ำงศิลป์

ภำพที่ 2.6 แผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนส่ งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ
ทั้ง นี้ งำนแนะแนวกำรศึ ก ษำ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของงำนส่ ง เสริ ม และบริ ก ำรกำรศึ ก ษำ โดยกำร
ดำเนิ นงำนแนะแนวกำรศึกษำภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี แบ่งลักษณะของกำรแนะแนวกำรศึกษำ
เป็ น 3 ด้ำน ได้แก่
1. กำรแนะแนวกำรศึกษำก่อนเรี ยน สำหรับ นักเรี ยน นักศึกษำ ผูส้ นใจทัว่ ไป
2. กำรแนะแนวกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำ มสธ. ปัจจุบนั หรื อกำรแนะแนวกำรศึกษำ
ระหว่ำงเรี ยน
3. กำรแนะแนวกำรศึกษำหลังจำกสำเร็ จกำรศึกษำ
สำหรับกำรแนะแนวกำรศึ กษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึ กษำ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นกำรแนะแนวกำรศึ กษำสำหรับ นัก เรี ยน นักศึ กษำหรื อ
แนะแนวกำรศึ ก ษำก่ อ นเรี ย น มี วตั ถุ ป ระสงค์มุ่ ง เน้นกำรเผยแพร่ ป ระชำสั ม พัน ธ์ ใ ห้ข้อ มูล และแนวทำง
ในกำรเลื อกศึ ก ษำต่อในหลักสู ตรกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช โดยผูท้ ี่มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรดำเนิ นงำนแนะแนวกำรศึกษำได้แก่ นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ ของศูนย์วิทยพัฒนำ
มสธ. จันทบุรี ซึ่งปฏิบตั ิงำนในบทบำท ภำระหน้ำที่ตำมตำแหน่ง และตำมที่ได้รับมอบหมำย
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8. บทบาท ภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
จำกบทบำทหน้ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบ ของศู น ย์วิ ท ยพัฒ นำ มสธ. จัน ทบุ รี ที่ ไ ด้ก ำหนด
หน่ วยงำนและภำระหน้ำที่ของบุคลำกรภำยในศูนย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ที่กำหนด ซึ่ งงำน
ส่ งเสริ มและบริ กำรศึกษำ มี หน้ำที่ รับผิดชอบงำนด้ำนบริ กำรกำรศึ กษำของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี
โดยมีตำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พชำนำญกำร 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ในภำระหน้ำที่ ของนักแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีภำระงำนหลัก ภำระงำนรองและงำนที่ได้รับมอบหมำย
ดังต่อไปนี้
8.1 ภาระงานหลัก
8.1.1 แนะแนวกำรศึกษำทำงต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ /หน่วยงำน
8.1.2 แนะแนวกำรศึกษำทำงไกลและให้คำปรึ กษำ ณ สถำนศึกษำ /หน่วยงำน / สถำนที่ออก
หน่วยเคลื่อนที่
8.1.3 จัดแนะแนวกำรศึกษำพัฒนำทักษะกำรเรี ยน
8.1.4 จัดแนะแนวกำรศึกษำร่ วมกับสำนักบริ กำรกำรศึกษำ
8.1.5 จัดสัมมนำอำจำรย์แนะแนวกำรศึกษำ
8.1.6 งำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. และชมรมบัณฑิต
8.1.7 จัดสัมมนำผูน้ ำชมรมนักศึกษำ
8.1.8 งำนเครื อข่ำยบริ กำรกำรศึกษำ
8.1.9 จัดสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรเครื อข่ำยบริ กำรกำรศึกษำ
8.1.10 งำนรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่
8.1.11 จำหน่ำยและควบคุมระเบียบกำรสมัครหลักสู ตรต่ำง ๆ
8.1.12 กิจกรรมลดกำรออกกลำงคัน
8.1.13 โครงกำรบริ กำรวิชำกำรสู่ สังคม
8.2 ภาระงานรอง
8.2.1 บริ กำรงำนทะเบียนและคำรัอง
8.2.2 ปฏิบตั ิงำนจุดบริ กำรแบบครบวงจร OSS (One Stop Service)
8.2.3 งำนจัดนิทรรศกำรทำงกำรศึกษำ
8.2.4 งำนปฐมนิเทศนักศึกษำ
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8.2.5 งำนฝึ กซ้อมย่อยกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริ ญญำบัตร
8.2.6 กำรจัดกิจกรรมพิเศษร่ วมกับสำขำวิชำ
8.2.7 งำนควบคุมดูแลกำรจ่ำยเอกสำรกำรสอน
8.2.8 จัดประชุม/ สัมมนำ/ ฝึ กอบรม/ อภิปรำยทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น
8.3. งานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
8.3.1 งำนรักษำรำชกำรแทน
8.3.2 คณะกรรมกำรบริ หำรกำรจัดควำมรู้
8.3.3 คณะทำงำนกำรประกันคุณภำพ
8.3.4 คณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง
8.3.5 จัดรำยกำรวิทยุ
8.3.6 พิธีกร / วิทยำกร
8.3.7 จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรงำนส่ งเสริ มและบริ กำรศึกษำ
8.3.8 ประสำนงำนดำเนิ นกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
งำนที่ปฏิบตั ิของนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ของศูน ย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีลกั ษณะ
ดังนี้
1. งานแนะแนวการศึกษาต่ อ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ณ สถานศึกษา/หน่ วยงาน
เป็ นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับหลักสู ตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดรับสมัคร อาทิ การเรี ย น
ล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร หลักสู ตรประกาศนี บตั ร หลักสู ตรปริ ญญาตรี หลักสู ตรปริ ญญาโท แก่
นักเรี ยน ในระดับชั้นการศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวช. ปวส.
และอนุปริ ญญา โดยสารวจข้อมูล ความต้องการด้านการศึกษาต่อของแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อจัดการแนะแนว
การศึ กษา ได้อย่างเหมาะสมโดย จะต้องมีการวางแผน กาหนดกลุ่ มเป้ าหมาย ประสานงานงาน จัดเตรี ยม
ข้อมูลสาหรับการบรรยายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย จัดเตรี ยมเอกสาร และรายงานผลการจัดแนะแนว
การศึกษาที่ผา่ นมา โดยการจัดแนะแนวการศึกษาให้แก่ สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่ มสถานศึ กษา เช่ น โรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ศูนย์การศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยชุมชน เป็ นต้น
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- กลุ่มหน่วยงาน ต่าง ๆ เช่น เรื อนจา มูลนิธิศรี ชุมพาบาล ผูน้ าชุมชน ซึ่ งได้จดั
แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธราช ณ สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี สระแก้ว ตราด ระยอง และชลบุรี
2. งานแนะแนวการศึกษาและให้ คาปรึ กษา เป็ นการให้คาปรึ กษา และแนะนาแนวทางการศึกษา
ตอบปั ญหา เช่น การวางแผนการศึกษา การจัดแบ่งเวลาในการศึกษา เทคนิ คการเรี ยนให้ประสบผลสาเร็ จ
การเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบ แนะนาการลงทะเบียน ให้คาแนะนาและช่ วยเหลื อนักศึกษาในกรณี ที่มี
ปั ญหาด้านการศึกษา การลงทะเบียน และให้กาลังใจแก่ นักศึกษา โดยให้คาปรึ กษา ณ ที่ทาการศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. จันทบุรี ทั้งที่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ และให้คำปรึ กษำ ณ สถำนที่ออก
หน่วยบริ กำรกำรศึกษำเคลื่อนที่
3. งานแนะแนวการศึ ก ษาพัฒ นาทักษะการเรี ยน เป็ นการจัดกิ จกรรมบรรยาย ให้ค วามรู ้ แ ก่
นักศึกษา จัดโดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี หรื อ จัดร่ วมกับชมรมนักศึกษา โดยทาหน้าที่จดั แนะแนว
การศึกษาและให้คาปรึ กษา การบรรยาย และการฝึ กปฏิ บตั ิให้แก่ นักศึกษา เช่ น กิ จกรรมเรี ยนอย่างไรให้
พิ ชิ ต ปริ ญ ญา กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นสอบ กิ จ กรรมเรี ย นอย่ า งไรให้ ป ระสบความส าเร็ จ
ซึ่งนักศึกษาสามารถนาไปพัฒนาทักษะการเรี ยนของตนเองได้ โดยจะต้องใช้เทคนิคในการบรรยายให้มีความ
น่ าสนใจ มี ทกั ษะในการพูด การบรรยาย หรื อการเป็ นวิทยากรที่ดี สามารถสื่ อสาร และอธิ บายให้นกั ศึกษา
เข้าใจได้ง่าย และสามารถสร้ างขวัญกาลังใจให้แก่นักศึกษาได้เป็ นอย่างดี
มีความเข้าใจในปั ญหาของ
นักศึกษา
4. งานกิจกรรมชมรมนัก ศึ กษา เป็ นการรั บผิดชอบดู แล การจัดกิ จกรรมของชมรมนักศึ กษา
โดยให้คำแนะนำ เป็ นที่ปรึ กษำ ด้ำนต่ำง ๆ แก่ นักศึกษำ สมำชิ กชมรมนักศึกษำ มสธ. ในกำรดำเนิ น งำน
กิจกรรมชมรมนักศึกษำ กำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น งำนกิ จกรรมชมรม กำรเข้ำร่ วมในกิ จกรรมต่ำง ๆ ของ
ชมรมนักศึกษำ สร้ำงควำมสัมพันธ์ และสำมัคคี กำรขออนุมตั ิ โครงกำร และงบประมำณสนับสนุ น ของ
ชมรมนักศึกษำ งำนเบิ กจ่ำยเงิ นสนับสนุ นชมรมนักศึ กษำ รวบรวมข้อมูล และรำยงำนกำรดำเนิ นกำร
กิจกรรมชมรมนักศึกษำ

โดยรับผิดชอบดูแล ส่ งเสริ มสนับสนุ น ประสานงาน การให้คาปรึ กษา แนะนา

แนวทางการดาเนินกิจกรรม การบริ หารงานชมรมให้มีความเข้มแข็ง ให้การกากับดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ชมรม
ศึกษาสามารถวางแผน การจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม หรื อโครงการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
และ พัฒนานักศึกษา ให้สามารถเรี ยนได้อย่างมีความสุ ขและสาเร็ จเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยดูแลให้ชมรม
นักศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี สระแก้ว ตราด ระยอง และชลบุรี มีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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5. งานรณรงค์ รับสมัครนักศึ กษาใหม่ งานรณรงค์รับสมัครนักศึกษาเป็ นงานบริ การวิชาการ
โดยการแนะแนวการศึกษา ต่อ ในหลักสู ตรต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอน แนะนาวิธีการสมัคร และให้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล แก่ผสู้ นใจทัว่ ไปที่ตอ้ งการสมัครเป็ นนักศึกษาใหม่ โดยทาหน้าที่
รับผิดชอบดูแล วางแผนการใช้งบประมาณ วางแผนรณรงค์รับสมัคร และวางแผนการออกหน่ วยเคลื่อนที่
ให้บริ การการศึกษา ให้บริ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ จัดเตรี ยมเอกสารข้อมูล จัดทาบันทึกเดินทางไป
ราชการ ทาหน้าที่ ให้คาปรึ ก ษา แนะแนวการศึก ษา รั บลงทะเบี ยนเรี ยน รวบรวมบันทึกข้อมูลผูส้ มัคร
และรายงานผลการรับสมัคร
ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไปสามารถสอบถามข้อมูล ขอรับคาปรึ กษา
และสมัครเรี ยนด้วยตนเอง ผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี จึงได้จดั กิจกรรมรณรงค์รับสมัครโดยจัดการ
ออกหน่ วยเคลื่ อนที่ รับสมัครนักศึ กษาใหม่ครอบคลุ มพื้นที่ รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุ รี สระแก้ว
ตราด ระยอง และชลบุรี
6.งานเครือข่ ายบริการการศึกษา งานเครื อข่ายบริ การการศึกษา เป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่จะขยายเครื อข่าย เพื่อให้เกิดความร่ วมมือในการด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครื อข่าย
ให้สมารถช่วยเหลือและเกื้อกูลกันได้ โดยสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเครื อข่าย การเยี่ยมเยือนเครื อข่าย
และ การจัดสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การเครื อข่ายบริ การการศึกษา ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
เพื่ อ ให้มี โอการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และความคิ ด เห็ น โดยแต่ ล ะปี จะมี เครื อข่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งน้อ ย
ปี ละ 1 แห่ง
7. งานโครงการลดอัตราการออกกลางคัน โดยเขียนโครงกำรและดำเนินโครงกำร ประสำนงำน
ทำหน้ำที่ วิทยำกร ในกำรให้ควำมรู ้ ต่ำง ๆ ที่ เป็ นกำรเพิ่มศักยภำพ และพัฒนำทักษะกำรเรี ยนของนักศึกษำ
เพื่อให้มีโอกำสประสบควำมสำเร็ จในกำรเรี ยนมำกขึ้น และรำยงำนผลกำรดำเนิ นโครงกำร
8. งานการจัดสั มมนา อบรมให้ ความรู้ อำทิ สัมมนำอำจำรย์แนะแนวกำรศึกษำ สัมมนำผูน้ ำชมรม
นักศึกษำ สัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรเครื อข่ำยบริ กำรกำรศึกษำ และกำรจัดอบรมให้ควำมรู ้แก่นกั ศึกษำ ในเรื่ อง
ต่ำง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ที่สำมำรถนำไปพัฒนำตนเอง โดยเขียนและดำเนิ นโครงกำร ประสำนงำนจัดเตรี ยม
เอกสำรข้อมูล รวมถึงทำหน้ำที่วทิ ยำกร และรำยงำนผล
9. งานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รับมอบหมาย อำทิ รักษำรำชกำรแทน คณะกรรมกำรบริ หำรกำรจัดควำมรู้
คณะท ำงำนกำรประกัน คุ ณ ภำพ

คณะท ำงำนบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง จัด รำยกำรวิ ท ยุ พิ ธี ก ร / วิท ยำกร

จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรงำนส่ งเสริ มและบริ กำรศึกษำ
ทั้งนี้ นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ ซึ่ งปฏิบตั ิงำน ณ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีเพียง
1 คน จึงมีภำระหน้ำที่กำรปฏิบตั ิงำนที่หลำกหลำย รวมถึงหน้ำที่วิทยำกร นอกเหนือจำกกำรให้ คำปรึ กษำใน
ด้ำนต่ำง ๆ ในภำระหน้ำที่ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ ง ดังนั้น จึ งจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่นกั แนะแนวกำรศึกษำ
จะต้องมีควำมรู ้กว้ำงขวำงทั้งทำงด้ำนสังคม ทำงสถิติ ทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ หรื อศำสตร์ ต่ำง ๆ ที่จะนำมำใช้
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ประโยชน์ ในกำรท ำงำน และเพื่ อให้เกิ ดกำรพัฒนำในงำนแนะแนวกำรศึก ษำ ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง สำยงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพของสำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ (ก.พ.อ. กำหนดเมื่อ 21 กันยำยน 2553)
ลัก ษณะงานโดยทั่ว ไป ปฏิ บ ัติ ง ำนให้ค ำปรึ ก ษำแนะน ำ งำนแนะแนวกำรศึ ก ษำและอำชี พ
งำนให้บริ กำรแก่ นิสิตนัก ศึ ก ษำ ซึ่ งมี ล ักษณะงำนที่ ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กำรให้คำปรึ กษำแนะนำ กำรแนะแนว
ทำงกำรศึกษำและอำชี พ กำรทดสอบเพื่อแนะแนว กำรบริ กำรเกี่ ยวกับทุ นกำรศึ กษำ กำรบริ กำรสนเทศ
กำรบริ กำรจัดหำและบริ กำรต่ำง ๆ แก่ นิสิตนักศึกษำ โดยมีลกั ษณะงำนที่ปฏิบตั ิในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ านการปฏิบัติการ
1. ศึกษำวิเครำะห์กำรแนะแนวกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั อำชีพต่ำง ๆ เพื่อวำงแผนกำร
แนะแนวกำรศึกษำและกำรแนะแนวอำชี พ วำงแผนพัฒนำงำนสวัสดิกำรนักศึกษำ วำงโครงกำรเกี่ ยวกับกำร
บริ หำรงำนในหอพักนักศึกษำ
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ และเผยแพร่ ผลงำนทำงด้ำนกำรแนะแนว
กำรศึกษำและอำชี พ เพื่อหำวิธีกำรในกำรแก้ไขปั ญหำเกี่ยวกับงำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พหรื อเพื่อ
พัฒนำทำงวิธีกำรและมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น
3. ให้บริ กำรทำงวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ฝึ กอบรม เผยแพร่ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักกำรและวิธีกำรของงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ให้คำปรึ กษำ แนะนำ ตอบปั ญหำและชี้ แจงเรื่ อง
ต่ ำ ง ๆ เกี่ ย วกับ งำนในหน้ำ ที่ เพื่ อ ให้ ส ำมำรถปฏิ บ ัติ ง ำนได้อ ย่ำ งถู ก ต้อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเข้ำ ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ขอ้ มูลทำงวิชำกำรประกอบกำรพิจำรณำและตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิ
หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ทำหน้ำที่กำหนดแผนงำน มอบหมำย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึ กษำ แนะนำ
ปรั บปรุ งแก้ไขติ ดตำมประเมิ นผล และแก้ไขปั ญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิ บตั ิ งำนในหน่ วยงำนที่ รับผิดชอบ
เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนลุตำมเป้ ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนด
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ด้ านการวางแผน
ร่ วมกำหนดนโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำนที่สังกัด วำงแผนหรื อร่ วมวำงแผนกำรทำงำน
หรื อโครงกำรของหน่ วยงำน แก้ไขปั ญหำในกำรปฏิ บตั ิ งำนเพื่อให้กำรปฏิ บตั ิ ง ำนบรรลุ ตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนด
ด้ านการประสานงาน
1.ประสำนงำนทำงำนร่ วมกันโดยมี บทบำทในกำรให้ควำมเห็ นและคำแนะนำเบื้ องต้นแก่
สมำชิกในทีมงำน หรื อหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่ วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตำมที่กำหนดไว้
2. ให้ขอ้ คิ ดเห็ นหรื อคำแนะนำเบื้ องต้นแก่ สมำชิ กในที มงำน หรื อบุ คคล หรื อหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่ วมมือในกำรดำเนิ นงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ านการบริการ
1. ให้คำปรึ กษำแนะนำ นิเทศ ฝึ กอบรม ถ่ำยทอดควำมรู ้ทำงด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและ
อำชี พ แก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ นักศึ กษำ ผูร้ ับบริ กำรทั้งภำยในและภำยนอกหน่ วยงำน รวมทั้งตอบปั ญหำและ
ชี้แจงเรื่ องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจและสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้อง
2. พัฒนำข้อมูล จัดทำเอกสำรวิชำกำร สื่ อเอกสำรเผยแพร่ ให้บริ กำรวิชำกำรด้ำนกำร
แนะแนวกำรศึกษำและอำชีพที่ซบั ซ้อน เพื่อก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่ สอดคล้อง และสนับสนุ นภำรกิจ
ของหน่วยงำน

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
1. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ ระดับปฏิบตั ิกำรและเคย
ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับปฏิบตั ิกำร มำแล้วไม่นอ้ งกว่ำ 6 ปี
- กำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็ น 4 ปี สำหรับผูม้ ีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ ระดับปฏิบตั ิกำร ข้อ 2
- ก ำหนดเวลำ 6 ปี ให้ล ดเป็ น 2 ปี ส ำหรั บ ผูม้ ี คุ ณ สมบัติ ส ำหรั บ ตำแหน่ ง นัก แนะแนว
กำรศึ กษำและอำชี พ ระดับปฏิ บตั ิ กำร ข้อ 3 หรื อตำแหน่ งประเภทอื่ นตำมหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ ก.พ.อ
กำหนด
2. ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพหรื องำนอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ งเหมำะสมกับ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ
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9. จรรยาบรรณนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผปู ้ ระกอบอาชี พการงานแต่ละอย่างต่างกาหนดขึ้น
เพื่ อ รั ก ษาและส่ ง เสริ ม ชื่ อ เสี ย งและฐานะของสมาชิ ก (พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต สถาน พ.ศ. 2542)
ซึ่ งตาแหน่งนักแนะแนวการศึกษและอาชีพ เป็ นวิชาชีพเฉพาะ มีจรรยาบรรณ ดังนี้
1. ต้องรักษาความลับและประโยชน์ของผูม้ าขอคาปรึ กษา
2. ต้องมีศรัทธาต่องานช่วยเหลือผูอ้ ื่น รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่ งครัดและมีวจิ ารณญาณอันดี
3. ต้องให้บริ การในขอบเขตความสามารถของตน
4. ต้องประพฤติอยูใ่ นขอบข่ายศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เป็ นผูม้ ีคุณธรรม มีความเมตตากรุ ณา
5. ต้องยึดมัน่ ในหลักวิชาชีพ ต้องมีความรักและศัรทธายึดมัน่ ในวิชาชีพของตนเอง
6. เคารพในสิ ทธิ ของผูม้ าขอคาปรึ กษาและไม่มีอคติในการให้บริ การ
7. ต้องพึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย จิตสานึกรับผิดชอบ เสี ยสละ อดทน และซื่อสัตย์สุจริ ต

10. การแนะแนวการศึกษา
ควำมหมำยของกำรแนะแนวเฉพำะในเรื่ องของกำรศึกษำ คือ กระบวนกำรหรื อวิธีกำรต่ำง ๆ
ที่จะช่ วยให้นักเรี ยนมีพฒั นำกำรทำงปั ญญำ รู้ จกั วิธีกำรเรี ยน กำรศึกษำค้นคว้ำ รู้จกั หลักเกณฑ์ในกำรเลื อก
แผนกำรเรี ยนหรื อวิชำที่เรี ยน รู้จกั เลือกสถำนที่เรี ยน รู ้ จกั วิธีป้องกันปั ญหำในกำรเรี ยน ทั้งช่ วยให้มี
ควำมสำมรถในกำรวำงแผนชี วิต เกี่ ย วกับ กำรศึ ก ษำในอนำคตของตนเอง และสำมำรถปรั บ ตัวให้เข้ำ กับ
หลักสู ตรกำรศึกษำที่จดั ไว้ให้นักเรี ย นได้เลื อกเรี ยนตำมควำมสนใจ ควำมต้องกำรและควำมสำมำรถของ
ตนเอง

โดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมสอดคล้อ งกับ สภำพเศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรมและเทคโนโลยี ต่ ำ ง ๆ

ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู่ต อลดเวลำ กระบวนกำรแนะแนวกำรศึ ก ษำที่ ดีจ ะช่ วยให้นัก เรี ย นรู ้ จ ัก ตนเอง รู้ จ ัก
สิ่ งแวดล้อม รู ้จกั ตัดสิ นใจเลือก และวำงแผนกำรศึกษำของตนให้เหมำะสม (รัญจวน คำวชิรพิทกั ษ์ 2542 : 8)
นอกจำกนี้ยงั มีกำรให้ควำมหมำยของกำรแนะแนวกำรศึกษำ ในรู ปแบบของกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กล่ำวคือ กำรแนะแนวกำรศึกษำ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หมำยถึ ง
กระบวนกำรที่ จดั ขึ้ นเพื่อช่ วยให้ผูเ้ รี ย นหรื อผูร้ ั บ บริ กำร รู ้ ถึ ง ควำมสำมำรถ ควำมสนใจของตนเอง เข้ำ ใจ
สิ่ งแวดล้อม สำมำรถเลือกและตัดสิ นใจได้วำ่ ตนเองควรจะศึกษำด้ำนใด ประกอบอำชี พอะไร หรื อควรดำเนิน

28

ชี วิตอย่ำงไรได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุ ขและมีควำมสำเร็ จในชี วิต
(อัญชลี ธรรมะวิธีกุล ค้นคืนวันที่ 5 มกรำคม 2554 จำก http://panchalee.wordpress.com/2009/03/27/advice/)
จำกที่กล่ำวสรุ ปได้วำ่ กำรแนะแนวกำรศึกษำ เป็ นกระบวนกำรช่วยเหลือนักเรี ยนนักศึกษำ
ด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้รู้จกั วิธีกำรเรี ยน กำรศึกษำค้นคว้ำ รู้ จกั หลักเกณฑ์ในกำรเลือกแผนกำรเรี ยนหรื อวิชำ
ที่เรี ยน รู้จกั เลือกสถำนที่ เรี ยน รู ้จกั วิธีป้องกันปั ญหำในกำรเรี ยน และเข้ำใจตนเองในด้ำนกำรเรี ยน สำมำรถ
พัฒนำตนเองเพื่อให้ประสบควำมสำเร็ จในกำรเรี ยน และกำรดำเนินชีวติ

ความสาคัญของการแนะแนวการศึกษา
จำกควำมหมำยของกำรแนะแนว และกำรแนะแนวกำรศึกษำ จะเห็นได้วำ่ กำรแนะแนวมี
ควำมสำคัญต่อ นัก เรี ยน นักศึกษำ อย่ำงยิ่ง เนื่ องจำกนักเรี ยน นักศึ กษำ เป็ นวัยที่ กำลังอยู่ใ นช่ วงของ
กำรศึกษำ จึงมีควำมจำเป็ นต้องตัดสิ นใจในกำรเลือกศึกษำต่อ อันมีผลต่อกำรเลือกประกอบอำชีพต่อไป
ในอนำคต แต่ นักเรี ยน นักศึกษำ ส่ วนใหญ่ยงั ขำดประสบกำรณ์และไม่มีขอ้ มูลเพียงพอสำหรับกำรตัดสิ นใจ
ศึกษำต่อ ประกอบกับยังอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น ทำให้มีอำรมณ์เปลี่ยนแปลง รักควำมอิสระ ดังนั้นจึงมักอำจตัดสิ นใจ
ผิดพลำดได้ง่ำย กำรแนะแนวกำรศึกษำจึงเป็ นกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ ช่วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นำกำร
ทำงปัญญำ รู้จกั วิธีกำรเรี ยนสำมำรถกำรเลือกแผนกำรเรี ยน หรื อเลือกศึกษำต่อได้เหมำะสมกับตนเอง อีกทั้ง
ยังช่วยป้ องกันปั ญหำในกำรเรี ยน รู ้จกั แนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำเกี่ยวกับกำรเรี ยน ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มให้ประสบ
ควำมสำเร็ จในกำรเรี ยน ดังที่ เรี ยม สี ทอง (2544: 5) กล่ำวถึงควำมสำคัญของกำรแนะแนวด้ำนกำรศึกษำว่ำ
เป็ นกระบวนกำรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคคลเรี ยนรู ้ กำรพัฒนำตนเองด้ำนกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
รู้จกั ควำมสำมำรถ ควำมถนัด ควำมสนใจ เป้ ำหมำยกำรเรี ยนรู้ สำมำรถเลือกและตัดสิ นใจด้ำนกำรศึกษำได้
อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนั้นยังมุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสำมำรถวำงแผนกำรศึกษำของตน พัฒนำนิสัย และทักษะ
กำรเรี ยน มีแรงจูงใจใฝ่ รู ้ มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู ้ได้ตลอดชี วิต เพื่อพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำร
เรี ยนกำรงำน และเพิ่มศักยภำพกำรรับผิดชอบสังคมได้กว้ำงขวำงขึ้น
จำกที่กำรแนะแนวกำรศึกษำ มีควำมสำคัญดังกล่ำว ทำให้กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ
มหำวิท ยำลัย สุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึ ก ษำ เพื่ อให้ควำมรู้ เกี่ ย วกับ กำรศึ ก ษำทำงไกล แก่ นัก เรี ย น
นักศึกษำ เป็ นสิ่ งจำเป็ นและสำคัญมำกเช่นกัน เพรำะระบบกำรศึกษำทำงไกลเป็ นระบบที่นกั เรี ยนนักศึกษำ
ส่ วนใหญ่ยงั ไม่รู้จกั และไม่คุน้ เคย ดังนั้น นักเรี ยน นักศึกษำ จึงมีขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรศึกษำระบบทำงไกลน้อย
หรื อไม่มีเลย กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช จึงเป็ นกำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับ ระบบ
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กำรศึกษำทำงไกลที่ถูกต้องชัดเจน และนอกเหนื อจำกข้อมูลที่นำเสนอเกี่ยวกับระบบกำรศึกษำ กำรแนะแนว
กำรศึกษำยังต้องสร้ ำงควำมสนใจในกำรศึกษำทำงไกลให้เกิ ดขึ้นแก่ นักเรี ยน นักศึกษำ โดยกำรให้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์ และให้ตระหนักถึงกำรศึกษำซึ่ งสำมำรถศึกษำได้ตลอดชีวิต รวมถึงกำรใช้เทคนิคและวิธีกำร
ต่ำง ๆ เพื่อกระตุน้ ให้ เกิดควำมสนใจและตัดสิ นใจสมัครเข้ำศึกษำ หรื อ นำมำเป็ นทำงเลือกหนึ่ งของกำรศึกษำ
อันจะส่ งผลต่อกำรสมัครเป็ นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ในอนำคต

งานแนะแนวในสถานศึกษา
งำนแนะแนวโดยทัว่ ไปในสถำนศึกษำ เป็ นบริ กำรที่จดั ขึ้นเพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของ
นักเรี ยนนักศึกษำ 3 ด้ำน ดังนี้ (โกศล มีคุณ 2544: 22 )
1. กำรแนะแนวกำรศึ กษำ คื อ กระบวนกำรที่ นักแนะแนวได้ช่วยให้นักเรี ย น นักศึ กษำรู้ จกั
ตนเองและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้สำมำรถตัดสิ นใจเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับกำรศึกษำได้ เช่ น กำรวำงแผนกำรเรี ยน
กำรเลือกแผนกำรเรี ยน วิชำเรี ยน กำรสอบ กำรแก้ปัญหำกำรเรี ยน กำรศึกษำต่อ เป็ นต้น
2. กำรแนะแนวอำชี พ คื อ กระบวนกำรที่นักแนะแนวได้ช่วยให้นกั เรี ยนนักศึ กษำรู ้ จกั ตนเอง
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้สำมำรถตัดสิ นใจเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับอำชี พได้ เช่ น กำรแสวงหำควำมรู ้ เกี่ ยวกับอำชี พ
กำรสำรวจควำมสนใจของตนเกี่ยวกับอำชี พ กำรเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับกำรเลือกอำชี พ และกำรเลือกเรี ยน
สำยอำชีพที่เหมำะสม เป็ นต้น
3. กำรแนะแนวส่ วนตัวและสังคม คือ กระบวนกำรที่นกั แนะแนวได้ช่วยให้นกั เรี ยนนักศึกษำ
รู ้ จกั ตนเองและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้สำมำรถตัดสิ นใจเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนตัวและสังคมได้ เช่ น กำรรู ้ จกั
ตนเองในด้ำนทักษะทำงสังคม กำรปรับตัวกับเพื่อนและครู กำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น กำรพัฒนำบุคลิกภำพ และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสมในกำรเข้ำสังคม กำรเลือกกิจกรรมที่สนใจยำมว่ำง หรื อกำรพัฒนำตนให้มีสุขภำพ
กำยและสุ ขภำพจิตที่ดี เป็ นต้น
งำนแนะแนวทั้งสำมประเภทนี้ เป็ นงำนแนะแนวในสถำนศึกษำโดยทัว่ ไป มุ่งจัดเพื่อบุ คลำกร
ในโรงเรี ยน สถำบันกำรศึกษำ กำรแนะแนวในสถำนศึ กษำทัว่ ไปมักกำหนด นักเรี ยน นักศึ กษำ เป็ น
กลุ่มเป้ ำหมำยหลัก แต่หำกฝ่ ำยแนะแนวมีควำมพร้อมก็จะให้บริ กำรแก่บุคลำกรอื่นในโรงเรี ยน ในสถำบันได้
ด้วย งำนแนะแนวในสถำนศึกษำนี้ อำจขยำยขอบข่ำยของงำนไปถึงชุ มชน และสังคม ซึ่ งบริ กำรแนะแนวใน
สถำนศึ กษำจะมี ควำมแตกต่ ำงกันขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยต่ำง ๆ ได้แก่ วัยของผูเ้ รี ยน ขนำดของสถำนศึ กษำ ควำม
พร้ อมของฝ่ ำยแนะแนว สำหรั บสถำบันระดับอุ ดมศึ กษำซึ่ งผูศ้ ึกษำส่ วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่ นตอนปลำยหรื อวัย
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ผูใ้ หญ่ ก็อำจมีกำรให้บริ กำรแนะแนวที่แตกต่ำงไป หรื อสถำบันที่มีควำมพร้อมอำจมีผเู ้ ชี่ ยวชำญด้ำนกำรให้
กำรปรึ กษำ และห้องให้กำรปรึ กษำที่พร้อมให้บริ กำรอย่ำงทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภำพแตกต่ำงกันไปเช่นกัน

10.งานแนะแนวการศึกษาของศู นย์ วทิ ยพัฒา มสธ. จันทบุรี
งำนแนะแนวของศู น ย์วิ ท ยพัฒ นำ มสธ. จัน ทบุ รี มี ค วำมแตกต่ ำ ง จำกงำนแนะแนวของ
สถำนศึ ก ษำอื่ น ๆ เ นื่ องจำก ศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นำ มสธ. จั น ทบุ รี เป็ นหน่ วยงำนเครื อข่ ำ ยของ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำชในส่ วนภูมิภำค ซึ่ งเป็ นมหำวิทยำลัยระบบกำรศึกษำทำงไกล นักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยไม่จำเป็ นต้องเข้ำชั้นเรี ยน และช่วงวัยส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยรุ่ นตอนปลำย หรื อ วัยผูใ้ หญ่ ดังนั้น
รู ปแบบของงำนแนะแนว จึงมีควำมแตกต่ำงจำกงำนแนะแนวในสถำนศึกษำทัว่ ไป กล่ำวคือ งำนแนะแนว
ของศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นกำรจัดบริ กำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ ยวกับกำรศึ กษำทำงไกลอย่ำงถู กต้อง และรั บทรำบถึ งประโยชน์ ของกำรศึกษำทำงไกลเพื่อเป็ น
ทำงเลือกหนึ่งสำหรับกำรศึกษำต่อ และช่วยให้นกั ศึกษำรู ้จกั คุน้ เคยกับระบบกำรศึกษำทำงไกลสำมำรถศึกษำ
ได้ดว้ ยตนเอง สำมำรถพัฒนำทักษะกำรเรี ยน เพื่อประสบควำมสำเร็ จในกำรศึกษำ โดยผ่ำนกระบวนกำรให้
คำปรึ กษำ และบริ กำรด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ด้ำน ดังนี้
1. กำรแนะแนวกำรศึกษำก่อนเรี ยน คือ กำรให้ควำมรู้ ข้อมูล เกี่ยวกับกำรศึกษำ โดยงำน
แนะแนวกำรศึกษำของศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มุ่งเน้นในเรื่ องของกำรให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับระบบกำรศึกษำ
ทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษำ ประชำชนที่สนใจทัว่ ไปได้รับทรำบ
ข้อมูล และสำมำรถนำข้อมูลไปตัดสิ นใจเลือกสมัครเข้ำศึกษำต่อได้ รวมถึง แนวทำงประกอบอำชีพในอนำคต
ณ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนต่ำง ๆ
2. กำรแนะแนวระหว่ำ งเรี ย น คื อกำรแนะแนวทำงในกำรศึ ก ษำให้ป ระสบควำมส ำเร็ จ แก่
นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช โดยให้คำปรึ กษำแก่นกั ศึกษำ กรณี ที่มีปัญหำ เกี่ยวกับกำรศึกษำ
หรื อกำรจัดกิ จกรรมแนะแนวกำรศึ กษำเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรี ยน และเตรี ยมควำมพร้ อมก่ อนสอบให้แก่
นักศึกษำ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ แก่นกั ศึกษำในกำรศึกษำให้ประสบควำมสำเร็ จ
3. กำรแนะแนวกำรศึกษำหลังจำกสำเร็ จกำรศึ กษำ เป็ นกำรให้คำปรึ กษำ แก่ นักศึ กษำที่สำเร็ จ
กำรศึกษำ หรื อประชำชนทัว่ ไป เกี่ยวกับเรื่ องต่ำง ๆ เช่ น เรื่ องกำรประกอบอำชี พ กำรศึกษำต่อในระดับที่
สู งขึ้น
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สำหรับงำนแนะแนวกำรศึ กษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำในเขตพื้นที่
รั บผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี เป็ นกำรแนะแนวกำรศึ กษำก่ อนเรี ยน ให้แก่ นักเรี ยน นักศึกษำ
เกี่ ย วกับหลัก สู ตรต่ ำง ๆ ที่ เปิ ดรั บสมัคร โดยมีวตั ถุ ประสงค์ มุ่ง เน้นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ข้อมูล
เกี่ ย วกับ กำรศึ ก ษำทำงไกลของมหำวิท ยำลัย สุ โขทัย ธรรมำธิ ร ำช และแนวทำงในกำรเลื อ กศึ ก ษำต่ อ ใน
ระดับ อุ ดมศึ ก ษำ แก่ กลุ่ ม เป้ ำหมำย ต่ ำ ง ๆ อำทิ โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษำ ศูนย์ก ำรศึ ก ษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

วิทยำลัย เรื อนจำ หน่ วยงำนของรั ฐ และเอกชน มูลนิ ธิ เป็ นต้น โดย

ดำเนินกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำ ตำมขั้นตอนดังนี้
1. วำงแผน
2. จัดเตรี ยมเอกสำร และสื่ อที่ใช้ประกอบกำรบรรยำย
3. ติดต่อประสำนงำน
4. เตรี ยมควำมพร้อมของวิทยำกร
5. จัดกำรแนะแนวกำรศึกษำตำมกำหนด
6. กำรประเมินผล

11. วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
การแนะแนวการศึกษาต่ อมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ณ สถานศึกษา ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
ศูนย์ วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
กำรแนะแนวกำรศึ ก ษำต่ อ มหำวิ ท ยำลัย สุ โ ขทัย ธรรมำธิ ร ำช ณ สถำนศึ ก ษำ ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นกำรขยำยกำรโอกำสทำงกำรศึกษำ เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ ำหมำย
ซึ่ งเป็ นนักเรี ยน นักศึกษำ นอกเหนื อจำก กลุ่มผูท้ ี่ทำงำนแล้ว เพรำะระบบกำรศึกษำทำงไกลที่ไม่จำเป็ นต้อง
เข้ำชั้นเรี ยน นอกจะทำงำนไปด้วยและเรี ยนไปด้วยแล้ว กำรศึกษำไปพร้อมกันในสถำบันกำรศึกษำสองแห่ ง
ก็สำมำรถทำได้เช่นกัน ซึ่ งกำรดำเนินงำนดังกล่ำวมี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค วิเครำะห์ได้ดงั นี้
11.1 จุดแข็ง (Strength )
สำหรับกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำในเขต
พื้นที่รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีขอ้ ดีที่เป็ นจุดแข็งดังนี้
11.1.1 ด้ำนระบบกำรศึกษำ ด้วยมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมธิรำช เป็ นมหำวิทยำลัยเปิ ดที่
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ใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกลเพียงแห่ งเดียวในประเทศไทย ทำให้แตกต่ำง จำกสถำบันกำรศึกษำอื่น ทั้งในเรื่ อง
ของระบบกำรศึกษำ และค่ำใช้จ่ำย จึงถือว่ำเป็ นจุดแข็ง สำหรับกำรบรรยำยที่นกั แนะแนวจะนำเสนอให้ผฟู้ ั ง
เห็นถึงข้อดีของกำรศึกษำทำงไกล และโอกำสทำงกำรศึกษำที่สำมำรถทำงำนควบคู่ไปกับกำรเรี ยน หรื อกำร
เรี ย นควบคู่ ไ ปกับ มหำวิ ท ยำลัย อื่ น ๆ ในศำสตร์ ที่ แ ตกต่ ำ งกัน ถื อ เป็ นควำมได้เ ปรี ย บของนัก แนะแนว
กำรศึกษำในกำรนำเสนอข้อมูลที่แตกต่ำงออกไปที่จะทำให้ผฟู ้ ังสนใจ
11.1.2 ด้ำนระบบกำรบริ หำรจัดกำรภำยในศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีควำมคล่องตัว
ด้วยเป็ นหน่ วยงำนที่ไม่ใหญ่มำก มีหน่ วยงำนบริ หำรจัดกำรภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เพียง 3
หน่วยงำน ได้แก่ งำนอำนวยกำรและธุ รกำร งำนบริ กำรสื่ อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ และงำนส่ งเสริ มบริ กำร
กำรศึกษำ ซึ่ งรับผิดชอบงำนด้ำนบริ กำรกำรศึกษำ มีนักวิชำกำรศึกษำ 2 คน และนักแนะแนวกำรศึกษำ 1 คน
รวม 3 คน โดยงำนจัดกำรแนะแนวกำรศึกษำ ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี มี นักแนะแนวกำรศึ กษำเป็ นผูร้ ั บผิดชอบเพียงคนเดี ยว ดัง นั้นกำรตัดสิ นใจ ในกำรจัดแนะแนว
กำรศึกษำหรื อกำรวำงแผน กำหนดกำรต่ำง ๆ รวมถึ งกำรประสำนงำนงำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้องภำยใน
ศูนย์ฯ สำมำรถดำเนิ นกำรได้ด้วยควำมรวดเร็ ว เช่ น เมื่ อสถำนศึ กษำแจ้งกำหนดกำรให้ไปจัดแนะแนว
กำรศึกษำ โดยกำหนดวันเวลำ มำให้ นักแนะแนวกำรศึกษำสำมำรถตรวจสอบได้ทนั ที่ดว้ ยตนเองว่ำ วันเวลำ
ที่กำหนด ว่ำงหรื อไม่ หรื อซ้ ำซ้อนวันเดี ยว แต่คนละช่วงเวลำ ก็จะประเมินระยะในกำรเดินทำงหำกสำมำรถ
เดิ นทำงไปได้ท นั ภำยในเวลำที่ กำหนด นัก แนะแนวกำรศึ ก ษำก็ สำมำรถตอบรั บ จัดแนะแนวกำรศึ ก ษำได้
ในทันที
11.1.3 งบประมำณ ในแต่ละปี มหำวิทยำลัยได้จดั สรรงบประมำณสำหรับกำรแนะแนว
กำรศึกษำให้พอเพียงกับต่อควำมต้องกำรกำรแนะแนวกำรศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี ทั้ง 5 จังหวัด ดังนั้นกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำจึงเป็ นไปตำมที่ได้วำงแผนไว้ในทุกปี
11.2 จุดอ่ อน (Weakness )
ส ำหรั บ กำรจัด แนะแนวกำรศึ ก ษำกำรศึ ก ษำต่ อ มหำวิ ท ยำลัย สุ โ ขทัย ธรรมำธิ ร ำช ณ
สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีขอ้ เสี ยที่เป็ นจุดอ่อนดังนี้
11.2.1 ด้ำ นบุ ค ลำกรมี จ ำกัด เนื่ อ งจำกศู น ย์วิ ท ยพัฒ นำ มสธ. จัน ทบุ รี มี นัก แนะแนว
กำรศึกษำ เพียง 1 คน จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรแนะแนวกำรศึกษำ ดังนั้นบำงครั้ง อำจต้องยกเลิกกำร
จัดแนะแนวกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำในบำงแห่ง หำกจัดวันและเวลำตรงกัน
11.2.2 กำรจัดท ำเอกสำรและของที่ ระลึ กสำหรั บแจกผูฟ้ ั ง เนื่ องจำกเอกสำรแผ่นพับ ที่
จัดทำขึ้นโดยศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ยังไม่น่ำสนใจ และไม่มีของที่ระลึกสำหรับแจกผูฟ้ ั งกำรแนะแนว
กำรศึกษำรวมถึ งครู อำจำรย์ และผูบ้ ริ หำรของสถำนที่จดั แนะแนวกำรศึกษำ เนื่ องจำกไม่มีงบประมำณด้ำน
กำรประชำสัมพันธ์ และจัดซื้ อวัสดุ สำหรับกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำ ณ สถำนศึกษำ เป็ นกำรเฉพำะ จึงทำให้
งบประมำณในกำรประชำสัมพันธ์ตอ้ งใช้ร่วมกับกิ จกรรมประชำสัมพันธ์ด้ำนอื่น ๆ จึ งไม่เพียงพอต่อกำร
ใช้งำนในขณะที่สถำนศึกษำอื่น ๆ โดยเฉพำะสถำนศึกษำเอกชน จะจัดทำเอกสำรสำหรับแจกอย่ำงสวยงำม
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พร้อมของที่ระลึกสำหรับแจกผูฟ้ ัง และครู อำจำรย์ รวมถึงผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ นั้น ๆ ซึ่ งกำรแจกของที่ระลึ ก
และรู ปแบบเอกสำรที่น่ำสนเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทำให้ผฟู ้ ังเกิดควำมกระตือรื อร้น และควำมสนใจฟัง
11.3. โอกาส (Opportunity)
สำหรับกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีดงั นี้
11.3.1 สร้ำงควำมร่ วมมือของเครื อข่ำยทำงกำรศึกษำ เช่น กลุ่มโรงเรี ยนมัธยมศึกษำ กลุ่ม
ศูนย์ก ำรศึ ก ษำนอกระบบและกำรศึ ก ษำตำมอัธ ยำศัย และวิทยำลัย ชุ ม ชน เป็ นต้น โดย ขอควำมร่ วมมื อ
สถำนศึกษำเครื อข่ำยจัดรู ปแบบกำรแนะแนวกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ในลักษณะเดี่ยว
กล่ำวคือ ให้จดั เป็ นกำรเฉพำะ ในชัว่ โมงแนะแนวกำรศึกษำ และให้จดั เวลำอย่ำงพอเพียง ก็จะทำให้สำมำรถ
แนะแนวกำรศึกษำได้อย่ำงเต็มที่มีประสิ ทธิ ภำพ
11.3.2 หลักสู ตรกำรศึกษำ และระบบกำรศึกษำ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
เป็ นมหำวิทยำระบบเปิ ด ซึ่ งใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกล ซึ่ งไม่จำเป็ นต้องเข้ำชั้นเรี ยน และเปิ ดรับสมัคร ใน
หลำยหลักสู ตร ดังนี้ โครงกำรสัมฤทธิ บตั ร ซึ่ งผูส้ นใจสำมำรถสมัครเรี ยน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ หรื อ เพื่อเรี ยน
ล่วงหน้ำ หลักสู ตรประกำศนี ยบัตร หลักสู ตรปริ ญญำตรี หลักสู ตรปริ ญญำโท หลักสู ตรประกำศี ยบัตร
บัณฑิต และหลักสู ตรปริ ญญำเอก ซึ่ ง ทุกหลักสู ตรใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกล ที่สำมำรถเรี ยนควบคู่ไปกับ
กำรทำงำน ดัง นั้น หลักสู ตรต่ ำง ๆ ที่ มหำวิทยำลัยเปิ ดสอน จึ งถื อเป็ นโอกำสที่ดีสำหรับกำรจัดแนะแนว
กำรศึกษำ ให้ นักเรี ยน นักศึกษำ ได้ทุกระดับชั้น ได้รับข้อมูล ไม่ใช่เฉพำะมัยธยมศึกษำ ปี ที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็ จ
กำรศึกษำ และต้องกำรศึกษำต่อระดับปริ ญญำตรี เท่ำนั้น แต่ระดับมัธยมศึกษำ ชั้น อื่น ๆ เช่น มัธยมศึกษำปี ที่
1 ถึ ง มัยธยมศึกษำปี ที่ 5 ก็สำมำรถจัดแนะแนวกำรศึกษำได้ เช่ นกัน โดยแนะแนวทำงกำรศึกษำในหลักสู ตร
โครงกำรสัมฤทธิ บตั ร ที่สำมำรถเรี ยนเพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ หรื อ เพื่อเรี ยนล่วงหน้ำ
11.4 อุปสรรค (Threat)
สำหรับกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึ กษำ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีดงั นี้
11.4.1 ทัศนคติ ค่ำนิ ยม เนื่ องจำกนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ยังมุ่งเน้น และยึดติดกับกำรเรี ยนใน
ระบบและซึ่ งต้องสอบเข้ำมหำวิทยำลัยปิ ด และสถำนศึกษำบำงแห่ งต้องกำรให้นกั เรี ยนในโรงเรี ยน สอบเข้ำ
มหำวิทยำลัยได้ เพื่อชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยน โดยไม่ให้ควำมสนใจระบบกำรศึกษำทำงไกล และไม่เปิ ดโอกำส
ให้นกั เรี ยนได้รับข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับกำรศึกษำทำงไกล ที่เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่นกั เรี ยน
โดยไม่มุ่งเน้นกำรสอบแข่งขันเข้ำมหำวิทยำลัย
11.4.2 คู่แข่ง จำกกำรที่สถำบันระดับอุดมศึกษำเพิ่มขึ้น และขยำยเครื อข่ำยกำรให้บริ กำร
กำรเรี ยนกำรสอน เปิ ดเป็ นศูนย์บริ กำรกำรศึกษำตำมจังหวัด และอำเภอ ต่ำง ๆ เพิ่มขึ้นทำและจัดระบบกำร
เรี ยนกำรสอนในชั้นเรี ยน ซึ่ งคนส่ วนใหญ่คิดว่ำมี โอกำสสำเร็ จกำรศึกษำได้มำกกว่ำ จึงเลือกที่จะเข้ำเรี ยน
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ในสถำบันกำรศึกษำที่จ ัดให้มีกำรเรี ยนกำรสอนตำมศูนย์บริ ก ำรเครื อข่ำ ยย่อยต่ำง ๆ ซึ่ งจะท ำกำรสอนใน
วันเสำร์ และวันอำทิตย์
11.4.3 ควำมไม่คุน้ เคยต่อกำรศึ กษำทำงไกลที่ตอ้ งศึ กษำด้วยตนเอง ส่ วนใหญ่ยึดติ ดกับ
ระบบที่ตอ้ งเช้ำชั้นเรี ยน ทำให้ขำดควำมมัน่ ใจในกำรเรี ยนทำงไกล
11.4.4 ขำดนโยบำยในกำรพัฒ นำงำนแนะแนวกำรศึ ก ษำอย่ ำ งเป็ นรู ป ธรรมของ
มหำวิท ยำลัย สุ โขทัย ธรรมำธิ ร ำช ทั้ง ทำงด้ำ นก ำลัง คน กำรฝึ กอบรม เห็ น ได้จ ำกควำมรั บผิดชอบและ
ปริ มำณงำนของนักแนะแนวกำรศึกษำ ประจำศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ทั้ง 10 แห่ ง ซึ่ งแต่ละศูนย์วิทยพัฒนำ
จะมีนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ เพียง 1 คน โดยรับผิดชอบให้บริ กำรครอบคลุ มพื้นที่ 5-10 จังหวัด
ซึ่ งนับว่ำเป็ นภำระหน้ำที่ค่อนข้ำงหนักในกำรให้บริ กำรแนะแนวกำรศึกษำ ที่จะทำได้อย่ำงทัว่ ถึงครอบคลุม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ดัง นั้น นัก แนะแนวกำรศึ ก ษำจึ ง มัก ขำดโอกำสในกำรพัฒ นำควำมรู ้ ท ำงวิ ช ำกำร
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ทำงำน
จำกที่กล่ำวมำกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ยังต้องมีกำรพัฒนำปรับปรุ ง ในจุดอ่อน และเสริ มในจุดแข็ง
ให้ดียิ่งขึ้ น ทั้งนี้ กำรจะพัฒนำและปรั บปรุ งได้มำกน้อย แค่ไหน มิ ได้ข้ ึ นอยู่เฉพำะศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี แต่เกี่ ยวข้องและเชื่ อมโยงไปถึ ง ระบบกำรบริ หำรงำน นโยบำยของมหำวิทยำลัย ในด้ำนต่ำง ๆ
ไม่วำ่ จะเป็ น ด้ำนหลักสู ตรกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริ กำรกำรศึกษำ ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล และอื่น ๆ ซึ่ง มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะนำพำให้งำนแนะแนวกำรศึกษำประสบควำมสำเร็ จ สำมำรถเข้ำถึง
กลุ่ ม เป้ ำหมำย และขยำยฐำนควำมต้อ งกำรศึ ก ษำทำงไกล ไปยัง กลุ่ ม นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษำ ได้เ พิ่ ม ขึ้ น

บทที่ 3

องค์ ประกอบของระบบงาน
กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
กำรศึกษำทำงไกล แก่ นักเรี ยน ในสถำนศึ กษำต่ำง ๆ มี ควำมสำคัญที่จะช่ วยให้ขอ้ มูลและควำมเข้ำใจที่
ถูก ต้องเกี่ ย วกับวิธี กำรศึ กษำทำงไกล ส ำหรั บ ใช้เป็ นข้อมูล ในกำรตัดสิ นใจศึ ก ษำต่อ ซึ่ ง กำรปฏิ บตั ิงำน
แนะแนวกำรศึ กษำดังกล่ำว เป็ นไปตำมภำรกิ จ ที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย ซึ่ งมีองค์ประกอบของ
ระบบงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การแนะแนวการศึกษาต่ อมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
จำกกำรที่มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช เป็ นมหำวิทยำลัยเปิ ด ใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกล
ซึ่ งยังไม่เป็ นที่คุน้ เคยสำหรับ นักเรี ยน นักศึกษำ ที่กำลังศึกษำอยูใ่ นระดับชั้น มัธยมศึกษำ ปวช. หรื อ ปวส.
ที่กำรเรี ยนกำรสอนเป็ นแบบเข้ำชั้นเรี ยน เหมือนระบบกำรศึกษำปกติทวั่ ไป ด้วยเหตุน้ ี นกั แนะแนวกำรศึกษำ
จึงจำเป็ นต้องมีบทบำทในกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เพื่อช่วยเหลือคนให้รู้จกั
ตัวเองและสิ่ งแวดล้อมสำมำรถตัดสิ นใจเลื อกศึ ก ษำต่อให้เหมำะสมกับ ตนเอง ดังที่ ประหยัด ทองมำก
(2539:354) กล่ำวว่ำ กิ จกรรมแนะแนวช่ วยพัฒนำควำมเข้ำใจตนเองของเด็กแต่ละคนในด้ำนควำมสำมำรถ
ควำมสนใจ ควำมถนัด บุคลิกภำพ ควำมสำเร็ จ เป็ นต้น ช่วยให้เด็กรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั คุณค่ำของตนเอง รู ้วำ่ ตน
มี ค วำมถนัด ควำมสำมำรถอะไร มี จุ ด เด่ น จุ ด ด้ว ยตรงไหน ช่ ว ยเสริ ม สร้ ำ งบุ ค ลิ ก ภำพที่ พึ ง ปรำรถนำ
ช่วยส่ งเสริ มพัฒนำกำรทุกด้ำนของเด็ก ขจัดปั ญหำและอุปสรรค ซึ่ งอำจเกิ ดขึ้นและขัดขวำงพัฒนำกำรด้ำน
ต่ำง ๆ
ดังนั้นกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จึงมีควำมสำคัญในกำรให้ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกำรศึกษำ
ทำงไกล ที่มีควำมถูกต้องชัดเจนเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับฟั ง ซึ่ งส่ งผลต่อกำรตัดสิ นใจในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อ
ระดับปริ ญญำตรี ในมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
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2.ระบบการศึกษาทางไกล
กำรศึกษำทำงไกลได้มีผใู ้ ห้ควำมหมำยของกำรศึกษำทำงไกลไว้ ดังนี้ วิจิตร ศรี สอ้ำน (2529:5-7)
กล่ำวว่ำกำรศึกษำทำงไกล หมำยถึง ระบบกำรเรี ยนกำรสอนที่ไม่มีช้ นั เรี ยน แต่อำศัยสื่ อประสมอันได้แก่สื่อ
ทำงไปรษณี ย ์ วิทยุกระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และกำรสอนเสริ ม รวมทั้งศูนย์บริ กำรกำรศึกษำเป็ นหลัก โดยมุ่ง
ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอยูก่ บั บ้ำนไม่ตอ้ งมำเข้ำชั้นเรี ยนตำมปกติ และ สุ มำลี สังข์ศรี (2545:35) ได้ให้
ควำมหมำยกำรศึกษำทำงไกลที่สอดคล้องกัน กล่ำวคือ วิธีกำรจัดกำรศึกษำที่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนไม่ได้พบกัน
โดยตรงเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ผสู ้ อนจะถ่ำยทอดเนื้ อหำวิชำควำมรู ้ ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ไปทำงสื่ ออำจจะเป็ นสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสี ยง วีดีทศั น์ คอมพิวเตอร์ หรื ออื่น ๆ ผูเ้ รี ยนจะรั บควำมรู ้ จำกสื่ อเหล่ำนี้ ใน
ลักษณะของกำรเรี ยนด้วยตนเอง โดยผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งเดิ นทำงเข้ำมำยังสถำบันกำรศึกษำ แต่จะเรี ยนอยู่ ที่บำ้ น
หรื อสถำนที่ทำงำน ผูเ้ รี ยนสำมำรถกำหนดเวลำเรี ยน สถำนที่เรี ยน และจะต้องบริ หำรกำรเรี ยนของตนเอง
ภำยในเวลำที่สถำนบันกำรศึกษำกำหนด กำรพบปะระหว่ำงผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนอำจจะกำหนดให้มีข้ ึนบ้ำงเป็ น
บำงครั้ง จะเป็ นกำรพบปะเพื่อทบทวนเพื่อซักถำมประเด็นปั ญหำในสิ่ งที่เรี ยนด้วยตนเองไม่เข้ำใจ หรื อเป็ น
กำรสรุ ปหรื อฝึ กทักษะที่ สำคัญจำกเนื้ อหำวิชำนั้น ๆ นอกจำกนี้ ยงั สอดคล้องกับควำมหมำยของกำรเพิ่ ม
โอกำสทำงกำรศึกษำ ซึ่ ง นภมณฑล สิ บหมื่นไทย (2553: 16) กล่ำวว่ำ กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและ
เรี ย นรู ้ ข องคนไทยในประชำชนทัว่ ไป เป็ นกำรลดควำมเหลื่ อมล้ ำ โอกำสกำรได้รับ กำรศึ ก ษำและเรี ย นรู ้
ด้วยกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอย่ำงสอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่นโดยส่ งองค์ควำมรู ้ผำ่ นจำกสื่ อ
วิทยุ เทปเสี ยง โทรทัศน์ หนังสื อ สิ่ งพิมพ์ และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ตลอดจน
ส่ งเสริ มสนับสนุนปรำชญ์ชำวบ้ำน ผูท้ รงภูมิปัญญำและครู ภูมิปัญญำไทย ให้มีบทบำทเผยแพร่ ควำมเชี่ ยวชำญ
ที่ตนมีแก่ผสู ้ นใจซึ่ งสำมำรถเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและเรี ยนรู ้ ได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม เหล่ำนี้ เป็ นกำรพัฒนำ
มนุษย์ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวติ
จำกควำมหมำยเกี่ ยวกับกำรศึกษำทำงไกลที่กล่ำวมำ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับมหำวิทยำลัย
ระบบเปิ ดที่ขยำยโอกำสกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแก่ประชำชนให้มำกที่สุด มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
ได้น ำแนวคิ ด ดัง กล่ ำ วมำจัด ตั้ง เป็ นมหำวิ ท ยำลัย เปิ ด มุ่ ง เน้ น กำรพัฒ นำระบบกำรศึ ก ษำทำงไกลที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพ และให้ควำมสำคัญในกำรจัดบริ กำรนักศึกษำอย่ำงทัว่ ถึงมำกที่สุด เพื่อให้สำมำรถเปิ ดโอกำส
กำรศึกษำ เสริ มสร้ำงระบบกำรเรี ยนกำรสอนให้มีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น และยังเป็ นกำรบริ กำรทำงวิชำกำรแก่
ประชำชนที่อยูห่ ่ำงไกล ทั้งนี้ ระบบกำรศึกษำทำงไกล เป็ นระบบกำรศึกษำที่เอื้ออำนวยให้นกั ศึกษำสำมำรถ
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ใช้เวลำว่ำงศึกษำด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งเข้ำชั้นเรี ยนตำมปกติ โดยมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำชใช้ระบบ
กำรถ่ำยทอดควำมรู ้ เนื้ อหำสำระ ประสบกำรณ์ รวมทั้งประเมินผลกำรศึกษำ จำกสื่ อประสมประเภท สิ่ งพิมพ์
ในรู ปของเอกสำรกำรสอน แบบฝึ กปฏิบตั ิ ซี ดีเสี ยงประกอบชุ ดวิชำ และหนังสื ออ่ำนประกอบต่ำง ๆ รำยกำร
วิทยุกระจำยเสี ยง รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ และกำรสอนเสริ มตำมศูนย์บริ กำรกำรศึกษำ ซึ่ งหลักกำร แนวคิด
ดังกล่ำว มีควำมสัมพันธ์กบั แผน และนโยบำยจัดกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช

การจัดการศึกษาทางไกล
มหำวิท ยำลัย สุ โ ขทัย ธรรมำธิ ร ำช จัดกำรศึ ก ษำเป็ นระบบทวิภำค ปี กำรศึ ก ษำหนึ่ ง มี 2 ภำค
กำรศึ ก ษำ แต่ ละภำคกำรศึ ก ษำมี ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 สัป ดำห์ ในแต่ละภำคกำรศึ กษำนักศึ กษำจะต้อง
ลงทะเบี ย นเรี ย นอย่ำ งน้อย 1 ชุ ดวิช ำ แต่ ไ ม่ เกิ น 3 ชุ ดวิช ำ จนกว่ำ จะครบจำนวนชุ ดวิช ำตำมหลัก สู ตรใน
สำขำวิชำที่ศึกษำ ทั้งนี้ ภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เท่ำของระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหลักสู ตร ทั้งนี้ ผสู ้ นใจ
สมัครศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช สำมำรถดำเนิ นกำรสมัครได้ตำมขั้นตอนกำรสมัครหลักสู ตร
ปริ ญญำตรี ดงั ภำพที่ 3.1 (ฝ่ ำยรับนักศึกษำ สำนักทะเบียนและวัดผล 2556 )
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ศึกษำระเบียบกำรสมัครเป็ นนักศึกษำและลงทะเบียนเรี ยน

ขั้นตอนที่ 1

พร้อมชม วีซีดี ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำ
กรอกข้อมูลใบสมัครฯ (มสธ.1) และเตรี ยมหลักฐำน

ขั้นตอนที่ 2

และเอกสำรประกอบกำรสมัคร
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครและส่ งเอกสำรกำรสมัคร

ขั้นตอนที่ 3

Pay

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงินด้วยบริ กำร

ชำระเงินสดด้วยตนเองที่

Pay at Post
ณ ที่ทำกำรไปรษณี ย ์

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. หรื อ

ส่ งเอกสำรกำรสมัคร
ณ ที่ทำกำรไปรษณี ย ์

ที่ทำกำรของมหำวิทยำลัย

ส่ งเอกสำรกำรสมัครที่เจ้ำหน้ำที่

Pay

ณ สถำนที่รับสมัคร

มหำวิทยำลัยรับเอกสำรกำรสมัคร / ตรวจสอบข้อมูล
และหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรสมัคร

ผูส้ มัคร
ไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 5

สมบูรณ์

แจ้งปัญหำ / ส่ งคืน

ตอบรับขั้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำ

ผูส้ มัครให้แก้ไข

พร้อมส่ งบัตรประจำตัวนักศึกษำ
ภำย 30 วันทำกำร

ภำพที่ 3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรสมัครและลงทะเบียนเรี ยน
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จำกแผนผังแสดงขั้นตอนกำรสมัครและลงทะเบียนเรี ยนทั้ง 5 ขั้นตอนมีรำยละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำระเบียบกำรสมัครเป็ นนักศึกษำและลงทะเบียนเรี ยน
ให้ผสู้ มัครศึกษำระเบียบกำรสมัครเป็ นนักศึกษำและลงทะเบียนเรี ยน ถึงแนวทำงใน
กำรเลือกหลักสู ตร สำขำวิชำ /แขนงวิชำ/วิชำเอก ศึกษำคุณสมบัติกำรสมัคร โครงสร้ำงหลักสู ตรกำรศึกษำ
ของผูม้ ีสิทธิ เข้ำศึกษำของแต่ละสำขำวิชำที่เปิ ดสอน รวมทั้ง ชมวีซีดี ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำที่
แนบไปกับระเบียบกำรสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลใบสมัคร และเตรี ยมหลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมัคร
ให้ผสู้ มัครกรอกรำยละเอียดและทำเครื่ องหมำยโดยระบำยข้อมูลใน
ที่ปรำกฏในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรู ปถ่ำยสี ขนำด 2 นิ้ว และ
จัดเตรี ยมหลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมัครดังนี้
1. สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
3. สำเนำบัตรประชำชน
4. หลักฐำนอื่น ๆ ถ้ำมี เช่น สำเนำใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนำ
ใบสำคัญกำรสมรส สำเนำใบแต่งตั้งยศ เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 3 กำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครและค่ำลงทะเบียนเรี ยนและส่ งเอกสำร
กำรสมัคร
เมื่ อผูส้ มัค รกรอกรำยละเอี ย ดในใบสมัคร และตรวจสอบจำนวนเงิ นที่ ต้องชำระ
รวมทั้งหลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมัครครบถ้วนแล้ว ให้ชำระเงินโดยเลือกวิธีกำรชำระเงิน ดังนี้
3.1 ชำระเงินด้วยบริ กำร Pay at Post ณ ที่ทำกำรไปรษณี ย ์ พร้ อมจัดส่ งเอกสำร
กำรสมัครทำงไปรษณี ย ์
3.2 ชำระเงิน ณ จุดรับสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ทั้ง 10 แห่ ง หรื อที่
ทำกำรมหำวิทยำลัย
ขั้นตอนที่ 4 ช่องทำงกำรสมัครเป็ นนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยกำหนดช่ องทำงกำรสมัครเป็ นนักศึกษำ เพื่อให้ผสู ้ มัครสำมำรถเลื อก
ช่องทำงกำรสมัครได้ตำมสะดวก ดังนี้
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1. สมัครทำงไปรษณี ย ์
2. สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. 10 แห่ง หรื อ ณ ที่ทำกำร
มหำวิทยำลัย
3. สมัครทำงอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th
ขั้นตอนที่ 5 กำรตอบรับขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำ
เมื่อมหำวิทยำลัยตรวจสอบหลักฐำนกำรสมัครของผูส้ มัครเรี ยบร้อยแล้ว จะทำกำร
ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำให้ และดำเนินกำรดังนี้
1. ตอบรับขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำ โดยจัดส่ งหนังสื อตอบรับขึ้นทะเบียนให้
ผูส้ มัคร
2. จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษำ มหำวิทยำลัยจะจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษำให้
ผูส้ มัครภำยหลังกำรตอบรับขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำ
3. จัดส่ งเอกสำรกำรเรี ยน เมื่อมหำวิทยำลัยขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำให้แล้วจะจัดส่ ง
เอกสำรกำรสอนให้ต่อไป

วิธีการศึกษาด้ วยตนเอง
เมื่อผูส้ มัครได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำแล้ว จะต้องมีกำรวำงแผนกำรศึกษำโดยปฏิบตั ิดงั นี้
1. สำรวจเวลำว่ำงของตนเอง แล้วลงทะเบียนเรี ยนให้เหมำะสมกับเวลำที่จะให้กบั กำรศึกษำอย่ำง
น้อยวันละ 1-2 ชัว่ โมง
2. กำหนดตำรำงเวลำประจำวันสำหรับศึกษำเอกสำรกำรสอนโดยศึกษำครั้งหนึ่ ง ๆ ประมำณ 12 ชัว่ โมง
3. วำงแผนเวลำสำหรับฟังรำยกำรวิทยุกระจำยเสี ยง ชมรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ และเข้ำรับกำรสอน
เสริ มโดยดูจำกตำรำงออกอำกำศและตำรำงสอนเสริ มที่มหำวิทยำลัยจัดส่ งให้
4. ศึกษำเอกสำรกำรสอน และปฏิบตั ิตำมคำแนะนำและวิธีกำรศึกษำในเอกสำรสอนทุกขั้นตอน
ทั้งนี้วธิ ี กำรศึกษำเอกสำรกำรสอนด้วยตนเองสำมำรถปฏิบตั ิได้ตำมขั้นตอนดังภำพที่ 3.2
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ศึกษำแผนกำรสอนประจำหน่วย

ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยน

เริ่ มต้นศึกษำ
-

แนวคิดแต่ละตอน, เรื่ อง

-

วัตถุประสงค์แต่ละตอน,เรื่ อง

บันทึกสำระสำคัญลงใน

ทำกิจกรรมท้ำยเรื่ อง

ศึกษำเพิ่มเติมจำกสื่ อเสริ มต่ำง ๆ

แบบปฏิบตั ิ

ย้อนกลับไปศึกษำใน
เรื่ องที่ไม่เข้ำใจ

ไม่ผำ่ น

ทำแบบประเมิน
ตนเองหลังเรี ยน

ผ่ำน

ศึกษำเรื่ องต่อไป

ภำพที่ 3.2 แผนผังแสดงแนวทำงกำรศึกษำเอกสำรกำรสอน
จำกแผนผังแสดงแนวทำงกำรศึกษำเอกสำร ซึ่ งนักศึกษำสำมำรถนำขั้นตอนวิธีกำรดังกล่ำวมำใช้
ในกำรศึกษำเอกสำรกำรสอนมีรำยละเอียดดังนี้
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ขั้นที่ 1 ศึกษำแผนกำรสอนประจำหน่วย ก่อนศึกษำเนื้ อหำสำระนักศึกษำจะต้องศึกษำแผนกำร
สอนประจำหน่วย เพื่อให้ทรำบแนวคิด วัตถุประสงค์ของหน่วยเรี ยน และกิจกรรมกำรเรี ยน เช่น กำรทำแบบ
ประเมินผลตนเองก่ อนเรี ยน กำรอ่ำนแผนกำรสอน กำรทำกิ จกรรมภำคปฏิ บตั ิ เสริ มประสบกำรณ์ เพื่อเก็บ
คะแนน เป็ นต้น
ขั้นที่ 2 ทำแบบประเมินผลตนเองก่ อนเรี ยน ก่ อนศึกษำเนื้ อหำสำระ นักศึกษำจะต้องทำแบบ
ประเมินผลตนเองก่อนเรี ยน เพื่อทดสอบว่ำมีพ้นื ควำมรู ้เดิมเกี่ยวกับเรื่ องที่จะเรี ยนมำกน้อยเพียงใด
ขั้น ที่ 3 เริ่ ม ต้น ศึ ก ษำ โดยศึ ก ษำแนวคิ ด แต่ ล ะตอน และวัต ถุ ป ระสงค์แ ต่ ล ะตอน เพื่ อ ให้
นักศึกษำทรำบว่ำมีเนื้อหำที่จะต้องเรี ยนรู ้อะไรบ้ำง
ขั้นที่ 4 ทำกิกรรมท้ำยเรื่ อง ซึ่ งในขั้นนี้ นกั ศึกษำสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมจำกสื่ อเสริ มต่ำง ๆ เช่ น
รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ ซี ดี เทปเสี ยงประกอบชุ ดวิชำ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และบันทึกสำระสำคัญลง
ในแบบปฏิบตั ิ เพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจและช่วยให้จำได้มำกขึ้น
ขั้นที่ 5 ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยน เพื่อทดสอบว่ำสำมำรถเข้ำใจเนื้ อหำเพิ่มขึ้นมำก
เพียงใด หำกนักศึกษำสำมำรถทำแบบประเมินตนเองหลังเรี ยนผ่ำน ให้ศึกษำหน่ วยเรี ยนต่อไปได้ แต่หำก
ไม่ ผ่ำนให้ยอ้ นกลับ ไปศึ ก ษำทบทวนเนื้ อหำในส่ วนที่ ย งั ไม่ เข้ำใจ (ฝ่ ำยแนะแนวกำรศึ กษำ สำนัก บริ ก ำร
กำรศึกษำ 2542)

การวัดและประเมินผลการศึกษา
ในระบบกำรศึ กษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช แบ่งลักษณะเนื้ อหำชุ ดวิชำ
ออกเป็ น ชุ ดวิชำเชิ งทฤษฎี และชุ ดวิ ชำเชิ งปฏิ บตั ิ โดยให้มีกำรประเมินผลกำรศึกษำทุกชุ ดวิชำที่นกั ศึกษำ
ลงทะเบียนเรี ยนแต่ละภำคกำรศึกษำโดยวีธีกำรประเมินผลกำรศึกษำดังนี้ (ฝ่ ำยรับนักศึกษำ สำนักทะเบียน
และวัดผล 2556 )
1. กำรให้คะแนนกิจกรรมหรื อกำรฝึ กปฏิบตั ิ
2. กำรสอบประจำภำคกำรศึกษำ
3. กำรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมวิชำชีพตำมที่สำขำวิชำกำหนดในช่วงก่อนสำเร็ จกำรศึกษำ
ทั้งนี้มหำวิทยำลัยได้ลำดับขั้นกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรเรี ยนรู ้ของนักศึกษำใน แต่ละชุ ดวิชำ
ดังนี้
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ลำดับขั้น

ควำมหมำย

H (ได้คะแนนร้อยละ 76 ขึ้นไป)

เกียรตินิยม (HONOUR)

S (ได้คะแนนร้อยละ 60-75)

ผ่ำน (SATISFACTORY)

U (ได้คะแนนต่ำกว่ำร้อยละ 60)

ไม่ผำ่ น (UNSATISFACTORY)

I

ไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)

การจัดสอบ
มหำวิทยำลัยจัดกำรเรี ยนกำรสอนแบบทวิภำคแต่ละภำคมีกำรสอบ 2 ครั้งได้แก่ สอบไล่ และ
สอบซ่ อม ในกำรสอบแต่ละครั้ งสำนัก ทะเบี ย นและวัดผลจะส่ งเอกสำรรำยละเอี ยดวิธี ก ำรปฏิ บตั ิในกำร
เข้ำสอบ วัน เวลำ สนำมสอบ และห้องสอบให้นกั ศึ กษำทรำบล่วงหน้ำ ซึ่ งมหำวิทยำลัยจัดให้มีสนำมสอบ
ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ จังหวัดละหนึ่ งสนำมสอบเป็ นอย่ำงน้อย ส่ วนใหญ่จะเป็ นโรงเรี ยนประจำจังหวัดที่
เป็ นศูนย์บริ กำรกำรศึกษำในท้องถิ่ นของมหำวิทยำลัย นักศึกษำที่มีภูมิลำเนำอยู่ในต่ำงจังหวัดก็สำมำรถเข้ำ
สอบตำมสนำมสอบในจังหวัดของตน หรื อกรณี นกั ศึกษำต้องเดินทำงไปจังหวัด อื่น ๆ หรื อย้ำยที่อยู่ชวั่ ครำว
ไม่สำมำรถเข้ำสอบในสนำมสอบที่ มหำวิท ยำลัยจัดให้ตำมที่ อยู่ได้
สนำมสอบไปยังมหำวิทยำลัยล่วงหน้ำก่อนสอบ 45 วัน

นักศึกษำสำมำรถยื่นคำร้ องขอย้ำย

ส่ วนกำรแจ้งผลกำรสอบนั้น สำนักทะเบียนและ

วัดผลจะแจ้งผลกำรสอบให้นกั ศึกษำเป็ นรำยบุคคลทำงไปรษณี ย ์ หลังจำกสอบผ่ำนไปแล้ว ประมำณ 35-45 วัน
(ฝ่ ำยรับนักศึกษำ สำนักทะเบียนและวัดผล 2556 )

3.ทรัพยากรบุคคล
งำนแนะแนวกำรศึกษำ เป็ นงำนที่ตอ้ งอำศัยควำมร่ วมมือจำกบุคลำกรในหน่วยงำนต่ำง ๆ
ภำยในศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ซึ่ งมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 งำน ได้แก่
1. งำนอำนวยกำรและธุรกำร รับผิดชอบงำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนกำรเงิน งำนบัญชี
งำนพัสดุครุ ภณั ฑ์ งำนอำคำรสถำนที่ งำนยำนพำหนะ งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนประชำสัมพันธ์
งำนประกันคุ ณภำพ กำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง กำรจัดกำรควำมรู ้ กำรควบคุ ม ภำยใน กำรจัดท ำแผนปฏิ บ ตั ิ
รำชกำรประจำปี และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
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2. งำนส่ งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ รับผิดชอบงำน รณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ กำร
จำหน่ำยระเบียบกำรสมัคร กำรรับลงทะเบียนเรี ยน งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กำรปฐมนิ เทศนักศึกษำ
ให้คำปรึ กษำ กำรจัดนิทรรศกำร งำนสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ และชมรมบัณฑิต กำรดูแลมำตรฐำน
เครื อข่ำยให้บริ กำรในท้องถิ่น กำรจัดกิจกรรมร่ วมกับสมำคมสุ โขทัยธรรมำธิ รำช กำรร่ วมมือองค์กรอื่นใน
ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภำพลัก ษณ์ กำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ สั ง คมในลัก ษณะต่ ำ ง ๆ และงำนอื่ น ๆ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำย
3. งำนบริ กำรสื่ อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ รับผิดชอบกำรให้บริ กำรห้องสมุดและสื่ อกำรศึกษำ
ที่ ม หำวิ ท ยำลัย ผลิ ต กำรบริ ก ำรเทคโนโลยี ต่ ำ ง ๆ กำรผลิ ต สื่ อ พื้ น ฐำน ประสำนงำนเชื่ อ โยงเครื อ ข่ ำ ย
คอมพิวเตอร์ ของมหำวิทยำลัย กำรส่ งเสริ มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กำรบำรุ งรักษำโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงเครื อข่ำยระหว่ำงห้องสมุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
โดยทั้ง 3 งำน ภำยในศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีบุคลำกรจำนวน 18 คน ตำมตำรำงที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 อัตรำกำลังบุคลำกรศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

หน่วย : คน
สายสนับสนุน

รวม

ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ลูกจ้ำงประจำลักษณะพิเศษ
ลูกจ้ำงชัว่ ครำวรำยเดือน (เงินรำยได้)

6
3
1
8

6
3
1
8

รวม

18

18

ประเภทบุคลากร

สายวิชาการ

4.งบประมาณ
มหำวิทยำลัยได้จดั สรรงบประมำณประจำปี ให้ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ตำมแผนงำน
กำรจัดกำรศึกษำ ภำรกิจพื้นฐำน ก.13. กระบวนงำนพัฒนำกำรให้บริ กำรกำรศึกษำ (กิจกรรมบริ กำรกำรศึกษำ
ศวน. มสธ. จันทบุรี) ผลผลิตระดับกิจกรรม/โครงกำร รหัส ก.1.3.8(8) ผลผลิตกำรบริ กำรกำรศึกษำ ศูนย์วิทย
พัฒนำ มสธ. จันทบุ รี ในหมวดค่ำใช้สอยในส่ วนของกิ จกรรมแนะแนวกำรศึ กษำนอกสถำนที่ เพื่อเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำงไปรำชกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่แนะแนวกำรศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดได้แก่
จันทบุรี ตรำด ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี
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ทั้ง นี้ จำกงบประมำณดัง กล่ ำ ว น ำมำประมำณกำรค่ ำ ใช้จ่ ำ ย ให้ ส อดคล้อ งกับ จ ำนวนครั้ งที่
จัดบริ กำรแนะแนวกำรศึกษำทำงไกล แก่ นักเรี ยน นักศึกษำ ในสถำนศึกษำต่ำง ๆ ซึ่ งเฉลี่ยประมำณ 15-20
ครั้งต่อปี โดยส่ วนใหญ่จะจัดบริ กำรแนะแนวกำรศึกษำ 2 ช่วงระยะ ดังนี้
1. ช่วงปลำย ปี เดือน ตุลำคม – ธันวำคม
2. ช่วงต้นปี เดือน มกรำคม – มีนำคม
เนื่องจำกช่วงระยะเวลำดังกล่ำว เป็ นช่วงที่ สถำนศึกษำส่ วนใหญ่ ได้กำหนดให้มีกำรจัด
กิ จกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ ให้แก่ นักเรี ยน นักศึกษำ ภำยในสถำนศึ กษำของตนเอง ดังนั้น จึงมักจะแจ้ง
ควำมประสงค์ให้สถำนศึกษำระดับ อุดมศึกษำต่ำง ๆ เข้ำไปแนะแนวกำรศึกษำ เพื่อให้ขอ้ มูลกำรศึกษำต่อใน
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ก่อนที่จะปิ ดภำคกำรศึกษำ ทั้งนี้ กำรดำเนิ นกำรขออนุ มตั ิงบประมำณในกำรจัดแนะแนว
กำรศึกษำ นั้น มีข้ นั ตอนกำรดำเนินงำนตำมภำพประกอบที่ 3.3
วำงแผนกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำ
ตรวจสอบงบประมำณ
- หมวดรหัสเงินงบประมำณ
- งบประมำณคงเหลือ
อนุมตั ิ
เบิกจ่ำยงบประมาณ

ภำพที่ 3.3 ขั้นตอนกำรขออนุมตั ิงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำ

5. งานแนะแนวการศึกษาต่ อมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ณ สถานศึกษา ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
งำนแนะแนวกำรศึ ก ษำต่ อ มหำวิ ท ยำลัย สุ โขทัย ธรรมำธิ ร ำช ณ สถำนศึ ก ษำ ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นกำรจัดบริ กำรแนะแนวกำรศึกษำสำหรับ นักเรี ยน นักศึกษำ
เป็ นลัก ษณะกำรแนะแนวกำรศึ ก ษำก่ อนเรี ย น โดยแนะแนวกำรศึ ก ษำให้ข้อมูล เกี่ ยวกับกำรศึ กษำ มุ่ งเน้น
เกี่ยวกับระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษำ หรื อรับทรำบ
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ข้อมูล และสำมำรถนำข้อมูลไปตัดสิ นใจเลือกสมัครเข้ำศึกษำต่อได้ โดยมีข้ นั ตอนกำรปฏบัติงำน 6 ขั้นตอน
ดังภำพที่ 3.4
1.วำงแผน

2. จัดเตรี ยมเอกสำร และสื่ อที่ใช้ประกอบกำรบรรยำย

3.ประสำนงำน

หน่วยงำนภำยในศูนย์วทิ ย

หน่วยงำนภำยนอก

พัฒนำ มสธ. จันทบุรี

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช

4. เตรี ยมควำมพร้อมของวิทยำกร
เทคนิคการ
การแนะแนวการศึกษา

5. แนะแนวกำรศึกษำตำมกำหนด

- กำรบรรยำยโดยใช้สื่อโสตทัศน์
- กำรบรรยำยโดยใช้กิจกรรมสัมพันธ์
- เทคนิคกำรเลือกช่วงระยะเวลำ

6. ประมินผล

ภำพที่ 3.4 ขั้นตอนกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
จำกภำพที่ 3.4 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
อธิ บำยดังนี้
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1. วางแผน
ในกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำต่อ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในแต่ละปี
จำเป็ นต้องมีกำรวำงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ ำหมำยและงบประมำณที่ได้รับ โดยคำนึ งถึง กลุ่มเป้ ำหมำย
และระยะเวลำโดยดำเนินกำรวำงแผนในช่วงเดือน กันยำยน ถึงเดือนมีนำคม ของปี ถัดไป
2. จัดเตรียมเอกสาร และสื่ อทีใ่ ช้ ประกอบการบรรยาย
กำรจัดเตรี ยมเอกสำรให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน โดยสำรวจเอกสำร และสื่ อที่ตอ้ งใช้สำหรับ
กำรจัดแนะแนวกำรศึกษำ หำกมีไม่เพียงพอจะต้องดำเนิ นกำรจัดหำ โดยกำรประสำนงำนไปยังหน่ วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย เช่น งำนประชำสัมพันธ์ ฝ่ ำยแนะแนวกำรศึกษำ สำนักกำรศึกษำต่อเนื่ อง สำนักทะเบียน
และวัดผลเป็ นต้น หรื อจัดทำเอกสำรเพิ่มเติมโดยศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จัดทำเอง ซึ่ งต้องดำเนินกำร
ให้เสร็ จก่อนจัดกำรแนะแนวกำรศึกษำอย่ำงน้อย ประมำณ 1 สัปดำห์
3. ติดต่ อประสานงาน
กำรจัดแนะแนวกำรศึกษำ ต้องมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน หรื อ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ เพื่อให้งำนเกิ ดควำมคล่ องตัวและสำเร็ จด้วยดี โดยแบ่งเป็ นกำรประสำนงำน หน่ วยงำนภำยนอก
ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันบุรี ได้แก่ สถำนศึกษำต่ำง ๆ ซึ่ งจะประสำนติดต่อในเรื่ องกำรสำรวจควำมต้องกำร
จัด แนะแนวกำรศึ ก ษำ ก ำหนดกำร วัน เวลำ สถำนที่ เป็ นต้น ส่ ว นหน่ ว ยงำนภำยในมหำวิ ท ยำลั ย
ประสำนงำนเกี่ยวกับข้อมูลกำรศึกษำหลักสู ตรต่ำง ๆ สื่ อที่ใช้ประกอบกำรบรรยำย เอกสำรสำหรับแจก และ
ประสำนงำน หน่วยงำนภำยในศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เกี่ยวกับงบประมำณ กำรขออนุมตั ิ กำรผลิตสื่ อ
ยำนพำหนะ เป็ นต้น โดยต้องดำเนินกำรประสำนงำนให้พ ร้อมก่อนจัดกำรแนะแนวกำรศึกษำ อย่ำงน้อย 3-5
วัน
4. เตรียมความพร้ อมของวิทยากร
สำหรับกำรทำหน้ำที่วทิ ยำกร จะต้องมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมในเรื่ องต่ำง ๆ เช่น ด้ำนร่ ำงกำย
ด้ำนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่จะบรรยำย ด้ำนสื่ อที่ตอ้ งใช้สำหรับกำรบรรยำย ศึกษำกลุ่มเป้ ำหมำย เตรี ยมเอกสำร
สำหรับให้เหมำะสม และกำรตรวจสอบกำหนดกำร และกำรพิจำรณำเลื อกใช้เทคนิ คสำหรับกำรแนะแนว
กำรศึกษำ เป็ นต้น
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5. แนะแนวการศึกษาตามกาหนด
ก่อนกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำตำมกำหนด จำเป็ นต้องประสำนงำนยืนยัน วัน เวลำ
สถำนที่ อีก ครั้ งก่ อนวันจัดแนะแนวกำรศึ กษำ เพื่อให้แน่ ใ จว่ำไม่มีก ำรเปลี่ ย นแปลงใด ๆ และตรวจสอบ
สถำนที่ จำกแผนที่ ก ำรเดิ นทำง เพื่ อกำรเดิ นทำงไปแนะแนะกำรศึ ก ษำได้ทนั ตำม วัน เวลำ และสถำนที่
ได้อย่ำงถูกต้อง
6. การประเมินผล

ในกำรแนะแนวกำรศึกษำ จำเป็ นต้องมีกำรเก็บข้อมูลเพื่อสอบถำม

ควำมคิดเห็นของผูฟ้ ังและควำมพึงพอใจ รวมถึงควำมสนใจในระบบกำรศึกษำทำงไกล ที่ผฟู้ ังได้รับกำร
แจกแบบสอบถำม คือ ระยะเวลำ จำนวนผูต้ อบ ซึ่งจะต้องพิจำรณำให้เหมำะสม
กำรรำยงำนผลกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำต่อ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จะรวบรวมข้อมูลผลจำกแบบประเมิน และสรุ ปรวมเป็ น
รำยปี

6. แนวคิด วงจรคุณภาพ( PDCA)
ในกำรปฏิบตั ิงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ได้นำระบบกำรทำงำนตำมแนวคิด วงจรคุณภำพ (PDCA)
มำใช้ในกระบวนกำรดำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วย
P = Plan
D = Do

คือกำรวำงแผนจำกวัตถุประสงค์ และเป้ ำหมำยที่ได้กำหนดขึ้น
คือกำรปฏิบตั ิตำมขั้นตอนในแผนงำนที่ได้เขียนไว้อย่ำงเป็ นระบบและมีควำม

ต่อเนื่อง
C = Check คือ กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนของแผนงำนว่ำมีปัญหำ
อะไรเกิดขึ้น จำเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงำนในขั้นตอนใดบ้ำง
A = Action คือ กำรปรับปรุ งแก้ไขส่ วนที่มีปัญหำ หรื อถ้ำไม่มีปัญหำใดๆ ก็ยอมรับแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิตำมแผนงำนที่ได้ผลสำเร็ จ เพื่อนำไปใช้ในกำรทำงำนครั้งต่อไป
โดยนำหลักกำรดังกล่ำวมำใช้กบั กระบวนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. การวางแผนงาน โดยมีกำรวำงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ ำหมำยและงบประมำณ
ที่ได้รับ และเพื่อให้ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ อำทิ กลุ่มเป้ ำหมำย และระยะเวลำในกำรดำเนินกำร ทรัพยำกรที่ใช้
จะทำให้เกิดควำมพร้อมเมื่อได้ปฏิบตั ิงำนจริ ง กำรวำงแผนงำนควรวำงให้ครบ 4 ขั้น ดังนี้
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1.1 ขั้นกำรศึกษำ คือกำรวำงแผนศึกษำหำข้อมูล กลุ่มเป้ ำหมำย วิธีกำร ระยะเวลำ
ทรัพยำกร เป็ นต้น
1.2 ขั้นเตรี ยมงำน คือกำรวำงแผนเตรี ยมทรัพยำกรที่ตอ้ งกำรใช้ เช่น เอกสำร
สำหรับกำรประชำสัมพันธ์ สื่ อสำหรับกำรบรรยำย เทคนิควิธีกำรที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ ำหมำย เป็ นต้น
1.3 ขั้นดำเนิ นงำน คือ กำรวำงแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนให้เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ ำหมำย
1.4 ขั้นกำรประเมินผล คือกำรวำงแผนหรื อเตรี ยมกำรประเมินผล
2. การปฏิบัติตามแผนงาน ทำให้ทรำบขั้นตอน วิธีกำร และสำมำรถเตรี ยมงำน
ล่วงหน้ำหรื อทรำบอุปสรรคล่วงหน้ำด้วย ดังนั้น กำรปฏิบตั ิงำนก็จะเกิดควำมรำบรื่ น และเรี ยบร้อย นำไปสู่
เป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
3. การตรวจสอบ ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนโดยกำรจัดทำตำรำง
กำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละขั้นตอนเพื่อง่ำยต่อกำรตรวจสอบว่ำเป็ นไปตำมที่กำหนด ไว้หรื อไม่
4. การปรังปรุ บแก้ไข นำข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น ไม่วำ่ จะเป็ นขั้นตอนใดก็ตำม
มำปรับปรุ งแก้ไข เพื่อกำรปฏิบตั ิงำนที่ข้ ึนในครั้งต่อไป หรื อหำทดลองหำแนวทำงใหม่ ๆ มำปรับใช้
อยูเ่ สมอเพรำะแนวทำงกำรทำงำนที่ใช้อยู่ อำจเหมำะสมสำหรับช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่ง หำกเมื่อระยะเวลำ
เปลี่ยน สภำพแวดล้อม หรื อสังคมเปลี่ยนไป แนวทำงกำรทำงำนหรื อแนวทำงกำรแก้ปัญหำนั้น อำจใช้ไม่ได้
จึงต้องทดลองหำแนวทำงใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุ ง และให้เกิดพัฒนำอยูต่ ลอด

บทที่ 4

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานอย่ างเป็ นระบบ
กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นสิ่ งสำคัญเพรำะเป็ นกำรให้ขอ้ มูลเบื้องต้นก่อนกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรศึกษำ
ทำงไกลที่มีควำมถูกต้องชัดเจน มีผลต่อกำรตัดสิ นใจในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อ ซึ่ งกำรดำเนินงำนแนะแนว
กำรศึ ก ษำดังกล่ ำ ว บุ คลำกรที่ เกี่ ยวข้องจะต้องมี ควำมเข้ำใจในกำรดำเนิ นกิ จกรรมแนะแนวกำรศึ ก ษำต่ อ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ และรู้กระบวนกำรทำงำนที่ชดั เจนอย่ำงเป็ นระบบเพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนให้ประสบผลสำเร็ จ

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึ กษาต่ อมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ณ สถานศึกษา ในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
งำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. วำงแผน
2. จัดเตรี ยมเอกสำร และสื่ อที่ใช้ประกอบกำรบรรยำย
3. ติดต่อประสำนงำน
4. เตรี ยมควำมพร้อมของวิทยำกร
5. จัดกำรแนะแนวกำรศึกษำตำมกำหนด
6. กำรประเมินผล
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1. วำงแผน

2.จัดเตรี ยมเอกสำร และสื่ อที่ใช้ประกอบกำรบรรยำย

3. ติดต่อประสำนงำน

หน่วยงำนภำยในศูนย์วทิ ย

หน่วยงำนภำยนอก

พัฒนำ มสธ. จันทบุรี

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช

4. เตรี ยมควำมพร้อมของวิทยำกร
เทคนิคการแนะแนวการศึกษา
-กำรบรรยำยโดยใช้สื่อโสตทัศน์
- กำรบรรยำยโดยใช้กิจกรรมสัมพันธ์

5. แนะแนวกำรศึกษำตำมกำหนด

- กำรเลือกช่วงระยะเวลำ

6. ประเมินผล

ภำพที่ 4.1 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
จำกภำพที่ 4.1 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
อธิบำยรำยละเอียดกำรดำเนินงำนแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1. วางแผน
กำรจัดบริ กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำในเขต
พื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นกำรแนะแนวกำรศึกษำเพื่อประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัย
จำเป็ นอย่ำงยิ่งที่ ตอ้ งจะต้องมีกำรจัดเตรี ยมหรื อวำงแผนกำรทำงำน เพรำะกำรจัดบริ กำรแนะแนวกำรศึกษำ
กลุ่มสถำนศึกษำนั้น มีสิ่งที่ตอ้ งคำนึ งถึงเป็ นสำคัญคือ ช่วงระยะเวลำในกำรจัดบริ กำรแนะแนวกำรศึกษำต้อง
ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนศึ กษำ เพรำะสถำนศึกษำส่ วนใหญ่จะกำหนดให้มีกิจกรรมแนะแนว
กำรศึกษำ เป็ นช่ วงเดี ยวกันเกื อบทุกแห่ ง ดังนั้นกำรวำงแผนแนะแนวกำรศึกษำในกลุ่มสถำนศึกษำ จึงควร
วำงแผนดำเนินกำรในช่วงเวลำ ดังนี้
ช่วงปลำย ปี เดือน พฤศจิกำยน – ธันวำคม
ช่วงต้นปี เดือน มกรำคม – มีนำคม
โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. รวบรวมรำยชื่อลุ่มเป้ ำหมำย
2. กำหนดช่วงระยะเวลำ
3. สำรวจควำมต้องกำรแนะแนวกำรศึกษำ
ทั้งนี้ข้ นั ตอนกำรวำงแผนมีรำยละเอียดตำมตำงรำงที่ 4.1
ตำรำงที่ 4.1 ขั้นตอนกำรวำงแผนแนะแนวกำรศึกษำในกลุ่มสถำนศึกษำ
ขั้นตอน

วัสดุอุปกรณ์

บุคลากร

กิจกรรม

ทีต่ ้ องเตรียม

ทีเ่ กีย่ วข้ อง

เวลา
1 วัน

ขั้นที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับ

นักแนะแนว 1. รวบรวมข้อมูล

รวบรวม

สถำนศึกษำในเขต

กำรศึกษำ

รำยชื่อ
กลุ่ม

ระยะ

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ

รำยชื่อสถำนศึกษำ ทั้ง 3 นักแนะแนว

เกี่ยวกับสถำนศึกษำ

กลุ่ม ในเขตพื้นที่

พื้นที่ให้บริ กำรศูนย์

2. แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม

บริ กำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ

วิทยพัฒนำ มสธ.

ได้แก่

มสธ. จันทบุรี จำนวน

เป้ ำหมำย จันทบุรี

-กลุ่มสถำนศึกษำ
สำยสำมัญ
-กลุ่มสถำนศึกษำ
สำยอำชีพ
-กลุ่มสถำนศึกษำ
นอกระบบ ( กศน.)

ผู้รับผิดชอบ

ประมำณ 200 แห่ง

กำรศึกษำ
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ขั้นตอน

วัสดุอุปกรณ์

บุคลากร

กิจกรรม

ระยะ

ทีเ่ กีย่ วข้ อง

เวลา
1 วัน

ขั้นที่ 2

รำยชื่อสถำนศึกษำ

นักแนะแนว กำหนดช่วงระยะเวลำ

กำหนด

ทั้ง 3 กลุ่ม ในเขต

กำรศึกษำ

กลุ่ม

พื้นที่บริ กำรศูนย์

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ

ผู้รับผิดชอบ

ได้กำหนดกำรจัดส่ง

นักแนะแนว

สำหรับกำรจัดส่ง

จดหมำยสำรวจควำม

กำรศึกษำ

จดหมำยสำรวจควำม

ต้องกำรแนะแนว

ต้องกำรแนะแนว

กำรศึกษำในกลุ่ม

จันทบุรี จำนวน

กำรศึกษำไปยัง

สถำนศึกษำต่ำง ๆ เช่น

ประมำณ 200 แห่ง

สถำนศึกษำแต่ละ

กลุ่มสถำนศึกษำนอก

กลุ่มเป้ ำหมำย

ระบบ จัดส่งจดหมำยฯ

เป้ ำหมำย วิทยพัฒนำ มสธ.

ช่วงเดือน สิ งหำคม
กลุ่มสถำนศึกษำสำย
สำมัญจัดส่งจดหมำยฯ
ช่วงเดือน พฤศจิกำยน
กลุ่มสถำนศึกษำสำย
อำชีพจัดส่งจดหมำยฯ
ช่วงเดือนธันวำคม
ขั้นที่ 3

1.รำยชื่อ

นักแนะแนว 1.ร่ ำงหนังสื อสำรวจ

สำรวจ

สถำนศึกษำ ทั้ง 3

กำรศึกษำ

ควำม

2 วัน

ร้อยละ 10 ของ

นักแนะแนว

ควำมต้องกำรแนะแนว

สถำนศึกษำต่ำง ๆ ตอบ กำรศึกษำ

กลุ่ม ในเขตพื้นที่

กำรศึกษำ สำหรับจัด

รับแจ้งควำมต้องกำร

ต้องกำร

บริ กำรศูนย์วทิ ย

ส่งไปยังสถำนศึกษำ

แนะแนวกำรศึกษำต่อ

แนะแนว

พัฒนำ มสธ.

กลุ่มต่ำง ๆ

มหำวิทยำลัยสุโขทัย

กำรศึกษำ จันทบุรี จำนวน

ธรรมำธิรำช

ประมำณ 200 แห่ง

2. จัดส่งหนังสื อฯพร้อม

2.ซองจดหมำย

เอกสำรแผ่นพับแนะนำ

3 .เอกสำรแผ่นพับ

มหำวิทยำลัย เพื่อสำรวจ

แนะนำมหำวิทยำลัย

ควำมต้องกำรแนะแนว
กำรศึกษำไปยัง
สถำนศึกษำต่ำง ๆ ตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
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2. จัดเตรียมเอกสาร และสื่ อทีใ่ ช้ ประกอบการบรรยาย
กำรจัดเตรี ยมเอกสำร แผ่นพับประชำสัมพันธ์ และสื่ อที่ใช้ประกอบกำรบรรยำยในกำร
แนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทย
พัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีดงั นี้
2.1 สารวจจานวนเอกสาร แผ่นพับประชาสั มพันธ์ และสื่ อทีใ่ ช้ ประกอบการบรรยาย
ที่จัดทาโดยศู นย์ วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี จะทำกำรตรวจสอบจำนวนแผ่นพับประชำสัมพันธ์และประมำณ
กำรแผ่นพับที่ ใช้สำหรั บแจกในกิ จกรรมแนะแนวกำรศึกษำเพื่อเตรี ยมดำเนิ นกำรจัดพิมพ์ให้เพียงต่อควำม
ต้องกำรใช้ โดยประมำณกำรตำมตำงที่ 4.2 ดังนี้
ตำรำงที่ 4.2 สำรวจจำนวนประมำณ แผ่นพับประชำสัมพันธ์สำหรับแจก
กลุ่มสถานศึกษา

จานวนสถานศึกษา

ประมาณจานวนผู้ฟัง

ประมาณผลิต
รวมทั้งหมด

1. กลุ่มโรงเรี ยน และ

10 แห่ง

1,500 คน

2. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ

5 แห่ง

500 คน

2,500 แผ่น

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
3. กลุ่มวิทยำลัย

5 แห่ง

500 คน

2.2 เตรี ยมเอสาร ข้ อมูลการรั บสมัครนักศึ กษาและสื่ อที่ใช้ ประกอบการบรรยายที่จัดทาโดย
มหาวิ ท ยาลั ย จะต้อ งประสำนงำนไปยัง หน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ ภำยในมหำวิ ท ยำลัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น งำน
ประชำสัม พันธ์ เพื่ อให้จดั ส่ ง เอกสำรประชำสั ม พันธ์ เช่ น แผ่นพับประชำสัมพันธ์ หลัก สู ตรที่ เปิ ดสอน
ประสำนงำนสำนักบริ กำรกำรศึกษำสำหรับเอกสำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ หรื อประสำนงำนสำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่ อง ในส่ วนเอกสำรข้อมูลกำรรับสมัครโครงกำรสัมฤทธิ บตั ร เป็ น มี รำยละเอียดขั้นตอนกำรจัดเตรี ยม
เอกสำรตำมตำรำงที่ 4.3 ดังนี้
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ตำงรำงที่ 4.3 ขั้นตอนกำรจัดเตรี ยมเอกสำร และสื่ อที่ใช้ประกอบกำรบรรยำย
ขั้นตอน

บุคลากร/หน่ วยงาน

กิจกรรม

ระยะ

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ ผู้รับผิดชอบ

เวลา

ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ขั้นที่ 1
สำรวจจำนวนเอกสำร /

-นักแนะแนว

1.ตรวจจำนวนคงเหลือ

แผ่นพับประชำสัมพันธ์

กำรศึกษำ

ของเอกสำรที่จะต้องใช้

ที่จดั ทำโดยศูนย์วทิ ย

-นักวิชำกำร

ในกำรแนะแนว

พัฒนำ มสธ. จันทบุรี

-นำยช่ำงศิลป์

กำรศึกษำว่ำมีเพียงพอ

1-5 วัน

เอกสำรมีเพียงพอ

นักแนะแนว

สำหรับกำรใช้งำน

กำรศึกษำ

เอกสำรมีเพียงพอ

นักแนะแนว

สำหรับกำรใช้งำน

กำรศึกษำ

หรื อไม่ ตำมกำร
ประมำณกำรที่คำดไว้
2. หำกมีไม่เพียงพอให้
จัดทำเพิม่
ขั้นที่ 2
สำรวจจำนวนเอกสำร /

-นักแนะแนว

1.ตรวจสอบจำนวน

แผ่นพับประชำสัมพันธ์ / กำรศึกษำ
ข้อมูลกำรรับสมัคร
หน่วยงำนใน มสธ.

คงเหลือของเอกสำรที่

นักศึกษำ จัดทำโดย

ได้แก่

แนวกำรศึกษำว่ำมี

มหำวิทยำลัย

- สำนักบริ กำร

เพียงพอหรื อไม่ ตำม

กำรศึกษำ

กำรประมำณกำรที่คำด

- งำน

ไว้

ประชำสัมพันธ์

2. ประสำนงำนติดต่อ

- สำนักกำรศึกษำ

หน่วยงำนใน

ต่อเนื่อง

มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง

- สำนักทะเบียน

เพื่อขอเอกสำรเพิม่ กรณี

และวัดผล

เอกสำรมีไม่เพียงพอ

จะต้องใช้ในกำรแนะ

1-30 วัน
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3. ติดต่ อประสานงาน
กำรติดต่อประสำนงำน กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช และ
ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย แบ่งเป็ น 3 ด้ำน ดังนี้
3.1 ด้ านการติดต่ อประสานงานหน่ วยงานภายนอก ได้แก่ สถำนศึกษำกลุ่มเป้ ำหมำย เพื่อ
สำรวจควำมต้องกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช กำรตอบรับยืนยันกำหนดกำร วัน
เวลำ สถำนที่ จัดแนะแนวกำรศึกษำ กำรติดต่อประสำนงำน กับสถำนศึกษำที่ได้เลื อกไว้แล้วนั้น ดำเนิ นกำร
ดังนี้
3.1.1 กำรส ำรวจควำมต้องกำร โดยจัดส่ งหนังสื อขออนุ ญำต แนะแนวกำรศึ กษำ ไปยัง
สถำนศึกษำที่กำหนดไว้ โดยจัดส่ ง ล่วงหน้ำ ประมำณ 1-2 เดือน ดังนี้
ระยะเวลาการส่ งหนังสือ

ช่ วงระยะเวลากาหนดจัดแนะแนวการศึกษา

สารวจความต้ องการบริการแนะแนวการศึกษา
พฤศจิกำยน – ธันวำคม

มกรำคม-มีนำคม

สิ งหำคม – กันยำยน

พฤศจิกำยน -ธันวำคม
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ตัวอย่ำงหนังสื อขออนุ ญำตจัดแนะแนวกำรศึกษำ

ที่ ศธ. 0522.01(21)/

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
หมู่ 1 ถ. จันทบุรี - สระแก้ว
อ. มะขำม จ. จันทบุรี 22150
12 ธันวำคม 2555

เรื่ อง
เรี ยน

ขออนุญำตแนะแนวกำรศึกษำ หลักสู ตรปริ ญญำตรี และโครงกำรสัมฤทธิบตั ร (เรี ยนล่วงหน้ำ)
ผูอ้ ำนวยกำร...............................................................

สิ่ งที่ส่งมำด้วย

แบบตอบรับแนะแนวกำรศึกษำ

ด้วยมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งเป็ นมหำวิทยำลัยระบบเปิ ด ใช้วธิ ีกำรศึกษำด้วยตนเอง ไม่ตอ้ งเข้ำชั้นเรี ยน จึง
สะดวกสำหรับผูท้ ี่ตอ้ งกำรทำงำนควบคู่ไปกับกำรศึกษำ หรื อศึกษำควบคู่กบั สถำบันกำรศึกษำระบบปิ ดได้ นอกจำกเปิ ดรับ
สมัครหลักสู ตรปริ ญญำตรี แล้ว มหำวิทยำลัยยังเปิ ดรับสมัคร โครงกำรสัมฤทธิบตั ร (เรี ยนล่วงหน้ำ) ซึ่งรับสมัครผูเ้ รี ยนโดยไม่
จำกัด อำยุ และวุฒิกำรศึกษำ ผูเ้ รี ยนสำมำรถเลือกเรี ยนวิชำที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญำตรี ได้ตำมควำมสนใจ จึงเป็ นประโยชน์
สำหรับ นักเรี ยน นักศึกษำ ที่กำลังศึกษำอยูใ่ นระดับชั้น มัธยมศึกษำ ปวช. และ ปวส. ที่สนใจศึกษำชุดวิชำที่อยูใ่ นหลักสู ตร
ปริ ญญำตรี สำขำวิชำ ต่ำง ๆ ล่วงหน้ำได้ก่อนที่จะสมัครเรี ยนในระดับปริ ญญำตรี ของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ต่อไปใน
อนำคต จึงช่วยลดระยะเวลำในกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี ให้ส้ ันลง
ดังนั้น เพื่อเปิ ดโอกำสให้ นักเรี ยน นักศึกษำ ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกำรศึกษำดังกล่ำว จึงขออนุญำต แนะแนว
กำรศึกษำทำงไกล หลักสู ตรปริ ญญำตรี และโครงกำรสัมฤทธิบตั ร (เรี ยนล่วงหน้ำ) ให้เป็ นอีกทำงเลือกหนึ่งของนักเรี ยน
นักศึกษำ สำหรับกำรศึกษำต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยอำนำจ วงษ์สมิง)
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

63

3.1.2 กำรตอบรับ เมื่อได้รับแบบตอบรับอนุญำตให้จดั บริ กำรแนะแนวกำรศึกษำที่
สถำนศึกษำส่ งตอบรับกลับมำ แบ่งเป็ น
1) ตอบรับทำงจดหมำย หลังจำกที่จดั ส่ งแบบสำรวจควำมต้องจัดแนะแนวกำรศึกษำ
และได้รับกำรตอบรับจำกสถำนศึก ษำอนุ ญำตให้จดั แนะแนวกำรศึกษำได้ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
จะต้องทำหนังสื อยืนยัน กำหนดกำร วันเวลำ สถำนที่ จำนวนผูฟ้ ั ง ตำมที่สถำนศึกษำแจ้งมำตอบกลับมำ
ซึ่ งจะต้องคำนึงถึงระยะเวลำในกำรส่ งจดหมำยตอบรับกับระยะเวลำที่ กำหนดให้ไปแนะแนวกำรศึกษำด้วยว่ำ
หนังสื อยืนยัน ที่ ส่งกลับไปนี้ จะถึ งผูร้ ั บทันก่ อนกำหนดวันจัดแนะแนวกำรศึ กษำหรื อไม่ ทั้งนี้ ถึงแม้นจะ
จัดส่ งหนังสื อตอบรับยืนยันกำรจัดบริ กำรแนะแนวกำรศึกษำไปยังสถำนศึกษำแล้ว แต่เมื่อใกล้ถึงกำหนดวัน
จัดบริ กำรแนะแนว ประมำณ 1-2 วัน จะต้องโทรประสำนยืนยันกำหนดกำรที่แน่ นอนอีกครั้ง เพรำะอำจมี
กำรเปลี่ ยนแปลงกำหนดกำรได้และเพื่อแจ้งให้สถำนศึกษำทรำบว่ำจะเข้ำไปแนะแนวกำรศึกษำตำมกำหนด
ซึ่งสถำนศึกษำจะได้เตรี ยมควำมพร้อม
2) ตอบรับทำงโทรศัพท์ หำกระยะเวลำที่สถำนศึกษำกำหนดนั้นกระชั้นชิ ดเกินไป
ไม่สำมำรถส่ งจดหมำยตอบยืนยันกลับไปได้ตอ้ งโทรประสำนงำนแจ้งตอบรับยืนยันกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำ
ตำมกำหนด
3.1.3 กำรบันทึ กข้อมูลกำรจัดบริ กำรแนะแนวกำรศึ กษำ ทั้งนี้ หลังจำกส่ งหนังสื อแจ้ง
ยืนยันกำหนดกำรจัดบริ กำรแนะแนวกำรศึกษำกลับไปยังสถำนศึกษำแล้ว ต้องลงบันทึกกำหนดกำรจัดบริ กำร
แนะแนวกำรศึกษำ เพื่อสะดวกในกำรตรวจสอบ วัน เวลำ สถำนที่ และช่ วยเตื อนควำมจำ และช่ วยในกำร
วำงแผนจัดบริ กำรแนะแนวกำรศึกษำ มิให้ซ้ ำซ้อนกัน
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ตัวอย่ำง แบบตอบรับแนะแนวกำรศึกษำ


.

1 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................................
2. ทีอ่ ยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ ......................................................................................................................................................
3. ชื่อผู้ประสานงาน
2.1...........................................................................โทรศัพท์………………………………………………………….
2.2...........................................................................โทรศัพท์………………………………………………………….
4. กรุณา เติม เครื่องหมาย 


หน้ าข้ อความทีต่ ้ องการ

ไม่สำมำรถอนุญำตให้แนะแนวกำรศึกษำได้ เนื่องจำก………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..



อนุญำตให้แนะแนวกำรศึกษำได้ ตำมวันและเวลำ ดังต่อไปนี้
วันที่.............................เวลำ...................................
สถำนที่จดั แนะแนวกำรศึกษำ..................................................................................................
ผูฟ้ ัง ระดับ ชั้น................................. จำนวน......................คน
ลักษะห้องบรรยำย..................................................................................................................
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3.2 ด้ านการประสานงานด้ านหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ได้แก่ สำนัก
บริ กำรกำรศึกษำ สำนักกำรศึกษำต่อเนื่ อง งำนประชำสัมพันธ์ โดยส่ วนใหญ่จะประสำนงำนเกี่ ยวกับ
เอกสำร แผ่นพับประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย ข้อมูลเกี่ ยวกับหลักสู ตรต่ำง ๆ ซึ่ งจัดทำโดยมหำวิทยำลัย และ
จัดส่ งมำให้ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรีใช้ประโยชน์
3.2 ด้ านการประสานงานหน่ วยงานภายในศูนย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ได้แก่ งำน
อำนวยกำรและธุ รกำร งำนบริ กำรสื่ อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ นอกจำกกำรประสำนติดต่อ กับสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ ำหมำยและหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยแล้ว สิ่ งที่สำคัญคือกำรประสำนกำรทำงำนภำยในศูนย์วิทย
พัฒนำ มสธ. จันทบุรี กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในศูนย์ฯ ล้วนมีส่วนช่วยให้งำนจัดแนะแนวกำรศึกษำ ดำเนิน
ไปได้ด้ว ยดี ทั้ง นี้ เพรำะงำนแนะแนวกำรศึ ก ษำ ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งในงำนส่ ง เสริ ม และบริ ก ำรกำรศึ ก ษำ
จำเป็ นต้องได้รับควำมร่ วมมือ จำกหน่วยงำน อื่น ๆ ภำยในศูนย์ฯ ดังนี้
3.3.1 งำนบริ กำรสื่ อและเทคโนโลยี ประสำนเกี่ยวกับกำรจัดเตรี ยมเอกสำร กำรจัดทำแผ่น
พับ ประกอบกำรบรรยำย จัดเตรี ยมอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ ประกอบกำรบรรยำย หรื อ นิ ทรรศกำรเคลื่อนที่
กรณี นำไปจัดแสดงร่ วมด้วย
3.3.2 งำนอำนวยกำรและธุ รกำร ประสำนงำน เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรขอใช้
รถยนต์ประจำศูนย์ฯ โดยตรวจสอบ ภำรกิจต่ำง ๆ ที่จะต้องใช้รถยนต์ประจำศูนย์ฯ ว่ำมีกำหนดใช้งำนซ้ ำซ้อน
ในวันจัดแนะแนวกำรศึกษำหรื อไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรซ้ ำซ้อน และแจ้งข้อมูลกำหนดกำร วัน เวลำ สถำนที่ใน
กำรจัดกิ จกรรมแนะแนวกำรศึกษำฯ ให้งำนอำนวยกำรและธุ รกำร รับทรำบข้อมูลด้วยเช่ นกัน รวมถึงแจ้ง
ข้อมูลกำรเดินทำงไปรำชกำรให้ พนักงำนขับรถยนต์เพื่อเตรี ยมควำมพร้อม ในกำรเดินทำง อีกทั้งยังช่วยให้
เกิดควำมชัดเจนในกำรสื่ อสำร เป็ นหลักฐำนอ้ำงอิง วัน เวลำ ในกำรเดินทำงไปปฏิบตั ิได้ถูกต้อง ทั้งนี้ ข้ นั ตอน
กำรดำเนินงำนประสำนงำนมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4.4 ดังนี้
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ตำรำงที่ 4.4 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรประสำนงำน
การประสานงาน

บุคลากร/หน่ วยงาน

กิจกรรม

ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ระยะ

ผลทีค่ าดว่ าจะ

เวลา

ได้ รับ

1-5 วัน

ได้รับทรำบ

ผู้รับผิดชอบ

1. หน่ วยงานภายนอก

-นักแนะแนว

1.จัดส่งหนังสื อสำรวจ

นักแนะแนว

ได้แก่ สถำนศึกษำ

กำรศึกษำ

ควำมต้องกำรแนะแนว

กำหนดกำร วัน กำรศึกษำ

-สถำนศึกษำ

กำรศึกษำต่อ ตำม

เวลำ สถำนที่

กลุ่มเป้ ำหมำย

กลุ่มเป้ ำหมำย และ

จำนวนผูฟ้ ัง ใน

ระยะเวลำที่กำหนด

กำรจัดแนะแนว
กำรศึกษำฯ

2.ยืนยันกำหนดกำรจัด

หลังจำกได้รับ

แนะแนวกำรศึกษำฯ

กำรตอบรับแจ้ง

-ทำงจดหมำย

ควำมต้องให้จดั

-ทำงโทรศัพท์

แนะแนว
กำรศึกษำ
ภำยใน 1-7 วัน

2. หน่ วยงานภายใน

-นักแนะแนว

1.สำรวจเอกสำร แผ่น

มหาวิยาลัยสุ โขทัย -

กำรศึกษำ

ธรรมาธิราช

1 วัน

มีเอกสำร และ

นักแนะแนว

พับ และสื่ อต่ำง ๆ ที่ใช้

สื่ อสำหรับกำร

กำรศึกษำ

-หน่วยงำนที่

สำหรับกำรบรรยำย ซึ่ง

บรรยำยใช้

เกี่ยวข้องใน

จัดทำโดยมหำวิทยำลัยฯ

เพียงพอต่อกำร

มหำวิทยำลัยฯ

ว่ำมีเพียงพอต่อควำม

จัดแนะแนว

ได้แก่ สำนักบริ กำร ต้องกำรใช้งำนหรื อไม่

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ สำนัก
กำรศึกษำต่อเนื่อง
งำนประชำสัมพันธ์ 2.ประสำนงำนติดต่อขอ
เอกสำร และสื่ อต่ำง ๆ
จำกหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัย ที่
เกี่ยวข้อง

1-30 วัน
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การประสานงาน

บุคลากร/หน่ วยงาน

กิจกรรม

ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.หน่ วยงานภายใน

-นักแนะแนว

1..ประสำนงำนกับงำน

ศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ.

กำรศึกษำ

จันทบุรี

-นักวิชำกำร

ระยะ

ผลทีค่ าดว่ าจะ

เวลา

ได้ รับ

1-30 วัน

1.ได้เอกสำร

นักแนะแนว

บริ กำรสื่ อและเทคโลยี

ประชำสัมพันธ์

กำรศึกษำ

กำรศึกษำจัดทำเอกสำร

และสื่ อที่ใช้

-งำนอำนวยกำรและ แผ่นพับ หรื อสื่ อ

ประกอบกำร

ธุรกำร

ประกอบกำรบรรยำย

บรรยำย

2.แจ้งข้อมูลกำหนดกำร

2.งำน

จัดแนะแนวกำรศึกษำฯ

อำนวยกำรฯ

ให้ งำนอำนวยกำรฯ

รับทรำบ

รับทรำบ

กำหนดกำร

-งำนบริ กำรสื่ อและ
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ

3. ตรวจสอบกำรขอใช้
รถยนต์ภำยในศูนย์ฯ มิ
ให้เกิดกำรซ้ ำซ้อนใน
ช่วงเวลำเดี่ยวกันกับกำร

หลังจำกได้รับ 3.กำรใช้รถยนต์
กำรตอบกลับ ไม่ซ้ ำซ้อนกับ
จำก

ภำรกิจอื่นๆ

สถำนศึกษำ

จัดแนะแนวกำรศึกษำ
4. ทำบันทึกขออนุมตั ิ

4.ได้รับ

เดินทำงไปรำชำร /

งบประมำณ

ขอเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. แจ้งข้อมูลกำร
เดินทำงให้พนักงำนขับ
รถยนต์รับทรำบ

ก่อนถึงวัน
จัดกิจกรรม
1-7วัน

5.พนักงำนขับ
รถยนต์ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจน มี
หลักฐำนอ้ำงอิง
ในกำร
ปฏิบตั ิงำน
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4. เตรียมความพร้ อมสาหรับวิทยากร
วิทยำกรในกำรแนะแนวกำรศึกษำจะต้องเตรี ยมตนเองให้พร้อม ในด้ำน ต่ำง ๆ ดังนี้
4.1 เตรี ยมควำมพร้อมด้ำนร่ ำงกำย ควรมีสุขภำพแข็งแรง มีบุคลิกภำพที่ดี มีควำมมัน่ ใจ
ไม่วติ กกังวล กำรแต่งกำยให้สุภำพเรี ยบร้อย น่ำเชื่อถือ
4.2 ศึกษำกลุ่มเป้ ำหมำย ผูฟ้ ังกำรแนะแนวกำรศึกษำมีลกั ษณะใด เช่น นักเรี ยน ชั้น มธัยม
ศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อ ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริ ญำ เรี ยนสำขำวิชำใด วิชำเอกใด เพื่อจะ
ได้เตรี ยมเอกสำรสำหรับแจก ข้อมูล วิธีกำรบรรยำย และภำษำที่ใช้ให้เหมำะสมกับกลุ่มผูฟ้ ัง
4.3 เตรี ยมพร้อมในเนื้อหำที่ตอ้ งแนะแนวกำรศึกษำ โดยตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำ
ว่ำ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง หรื อไม่ หลัก สู ตรใดมี ก ำรปรั บ โครงสร้ ำ ง หรื อไม่ มี ก ำรเปิ ดกำรสอนใน
ปี ปั จจับนั หรื อไม่ เพื่อให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
4.4 เตรี ยมสื่ อและข้อมูลประกอบกำรบรรยำย เมื่อทรำบ วัน เวลำ สถำนที่ จำนวนผูฟ้ ัง และ
ลักษณะห้องบรรยำย แล้ววิทยำกรจะสำมำรถกำหนดได้วำ่ ควรใช้สื่อประเภทใดได้บำ้ ง เช่น เครื่ องฉำยภำพข้ำม
ศีรษะ เครื่ องฉำยวีดิทศั น์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ หรื อ ไม่มีสื่อประเภทใดเลย ซึ่ งส่ วนใหญ่สถำนศึ กษำ
มักจะไม่มีสื่อประเภทใด เพรำะสถำนที่อำจเป็ นห้องเรี ยน หรื อ ห้องประชุมแบบเปิ ดโล่ง และระยะเวลำในกำร
บรรยำยน้อย โดยเฉพำะกำรแนะแนวกำรศึ กษำเป็ นกลุ่ มใหญ่ สถำนศึ กษำจะจัดเป็ นกิ จกรรมวันแนะแนว
กำรศึ ก ษำและอำชี พ และเชิ ญวิทยำกรมำจำกหลำยสถำนบันกำรศึ ก ษำ จะให้เวลำในกำรบรรยำยไม่ม ำก
ประมำณ 15-30 นำที จึงมักจะไม่มีสื่อให้ใช้ได้
หำกสถำนศึกษำจัดห้องโสตทัศนศึกษำ ซึ่ งมีอุปกรณ์โสตทัศนสำมำรถนำเสนอข้อมูลใน
รู ปแบบของ วีซีดี หรื อ โปรแกรม PowerPoint นักแนะแนวกำรศึกษำสำมำรถจัดเตรี ยมไปใช้งำนได้ ซึ่ งมีท้ งั
วีซีดี หรื อ โปรแกรม PowerPoint ที่มหำวิทยำลัยจัดทำให้มีขอ้ มูลครับถ้วน และสำมำรถเลือกนำเสนอเฉพำะ
ข้อมูลที่ตรงกับกลุ่มเป้ ำหมำย ระดับชั้นต่ำง ๆ เช่น นักเรี ยนมัธยมศึกษำ หรื อ ระดับ ปวช. ปวส. หรื อ จัดทำ
ขึ้นเองตำมควำมเหมำะสม ของระยะเวลำที่ใช้ บรรยำย และเนื้อหำที่กลุ่มเป้ ำหมำยต้องกำรรับทรำบข้อมูลเป็ น
พิเศษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรสัมฤทธิ บตั ร กำรเรี ยนล่วงหน้ำ เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ควรเตรี ยมกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อไว้ใช้ประกอบกำรบรรยำย หรื อ เตรี ย มของ
รำงวัลสำหรับแจก ในกำรบรรยำยเพื่อเพิ่มสี สัน ควำมสนุกสนำนให้ผฟู้ ังสนใจในกำรฟั งมำกยิ่งขึ้น สำหรับ
กำรนำเสนอในรู ปแบบของกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยนำเสนอโดยใช้ วีซีดี จะมีท้ งั ที่มหำวิทยำลัยจัดทำ
ให้มีขอ้ มูลครบถ้วน และสำมำรถเลื อกนำเสนอเฉพำะข้อมูล ที่ ตรงกับกลุ่ ม เป้ ำหมำย ระดับชั้นต่ำง ๆ เช่ น
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นักเรี ยนมัธยมศึกษำ หรื อ ระดับ ปวช. ปวส. หรื อ นักแนะแนวศึกษำและอำชีพจัดทำขึ้นเองโดยใช้โปรแกรม
PowerPoint

เพื่อควำมเหมำะสม ของระยะเวลำที่ ใช้ บรรยำย และเนื้ อหำที่ตรงกับควำมต้องกำรของ

กลุ่มเป้ ำหมำย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรสัมฤทธิ บตั ร หรื อ กำรเรี ยนล่วงหน้ำ ดังภำพที่ 4.2 - ภำพที่ 4.4
ตัวอย่ำง
วีซีดี แนะแนวกำรศึกษำ (จัดทำโดยมหำวิทยำลัย)

ภำพที่ 4.2 สื่ อที่ใช้ประกอบกำรบรรยำย จัดทำโดยมหำวิทยำลัย
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ภำพที่ 4.3 ตัวอย่ำงรู ปแบบเนื้อหำ ใน วีซีดีที่ใช้ประกอบกำรแนะแนวกำรศึกษำ
(จัดทำโดยมหำวิทยำลัย)
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ตัวอย่ำง
เนื้อหำที่แนะแนวกำรศึกษำ โดยปรแกรม PowerPoint
เกี่ยวกับโครงกำรสัมฤทธิ บตั รที่จดั ทำขึ้นเอง (ใช้สำหรับนักเรี ยนมัธยม)

รับสมัคร ปี ละ รุ่ น



ครั้งที่ มกรำคม – มีนำคม
ครั้งที่ เมษำยน – มิถุนำยน
ครั้งที่ กรกฎำคม – กันยำยน
ครั้งที่ ตุลำคม – ธันวำคม






*



ระยะเวลำกำรเรี ยน

- กรกฎำคม
เมษำยน–
กรกฎำคมตุลำคม
–
ตุลำคม – มกรำคม (ปี ถัดไป)
มกรำคม – เมษำยน (ปี ถัดไป)





800



800

1,200



2
1 (
2 (

-

11100)
11200



-



*
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40101
41201
 41211
 41212
 41213
 41231
 41232
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5





1
10151

10103
10111
 10121
 10131
 10141
 10152
 10161

4

ภำคกำรศึกษำ ลงทะเบียนเรี ยน





1
2



1
2

ภำค /

ลงทะเบียน ชุดวิชำ

ภำค /

ลงทะเบียน ชุดวิชำ

ภำค /

ลงทะเบียน ชุดวิชำ

นายฟิ ล์ม เลือกลงทะเบียนเรียน หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป คือ
ให้ ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5 ชุดวิชา
- บังคับ 1 ชุดวิชา
1
•- และเลือก 4 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่ อไปนี้

ม.

2
3

10111 ภาษาอังก ษเพือ่ การสื่ อสาร
10121
10131
10141

4

เปิ ดโอกำส

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ

-

5

ปรับค่ำนิยม

10152 ไทยกับสั งคมโลก
10161 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร

ภำพที่ 4.4 ตัวอย่ำงเนื้อหำแนะแนวกำรศึกษำ โดยโปรแกรม PowerPoint
(จัดทำโดยนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี)

ชุดวิชำ
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4.5 เตรี ยมเอกสำรสำหรับแจกผูฟ้ ัง

นอกจำกจัดเตรี ยมสื่ อประกอบกำรบรรยำยแล้ว วิทยำกร

จำเป็ นต้องทรำบจำนวนผูฟ้ ั ง โดยกำรประสำนงำนสอบถำมไปยังสถำนศึกษำ และจัดเอกสำรไปเผื่อไว้เสมอ
เช่ น ถ้ำผูฟ้ ั ง จำนวน 100 คน จัดเตรี ยมเอกสำรแจก จำนวน 120-150 ชุด และควรจัดเตรี ยมเอกสำร จำนวน
หนึ่งซึ่งมีขอ้ มูลครบถ้วนทุกหลักสู ตรที่เปิ ดรับสมัตร สำหรับให้กบั ครู แนะแนวกำรศึกษำ ไว้ใช้ประโยชน์
4.6 ประสำนงำนยืนยันกำหนด วัน เวลำ แนะแนวกำรศึกษำ โดย วิทยำกร ต้องประสำนงำน
ไปยังสถำนศึกษำก่อนถึ งกำหนดวันแนะแนวกำรศึกษำ เพื่อให้แน่ ใจว่ำไม่มีกำรเปลี่ ยนแปลงวันเวลำ และ
สอบถำมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มผูฟ้ ังเป้ ำหมำย และ ลักษณะรู ปแบบของกำรจัดกิจกรรม ว่ำเป็ นลักษณะใด
เช่ น เป็ นกำรแนะแนวกำรศึกษำในชัว่ โมงกิจกรรม ซึ่ งเชิ ญสถำบันกำรศึกษำเพียงแห่ งเดียว หรื อ เป็ นกำรจัด
กิ จกรรม ในวันแนะแนวกำรศึกษำ วันปั จฉิ มนิ เทศ ที่เชิ ญสถำบันกำรศึ กษำมำร่ วมแนะแนวหลำยสถำบัน
เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรจัดเตรี ยมข้อมูล หรื อเทคนิ ค กำรบรรยำยให้เหมำะสมกับลักษณะของกำรจัด
กิจกรรม
4.7 เทคนิคสำหรับกำรแนะแนวกำรศึกษำ ในกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำต่อ
มหำวิท ยำลัย สุ โขทัย ธรรมำธิ รำช จ ำเป็ นต้องเลื อ กเทคนิ ควิธี ก ำรให้เหมำะสมเพื่ อ ให้ส ำมำรถแนะแนว
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ดังนี้
4.7.1 กำรบรรยำยโดยใช้สื่อโสตทัศน์ เช่น เครื่ องฉำยภำพข้ำมศีรษะ วีดีทศั น์ หรื อ ซี ดี
ประกอบกำรบรรยำย ถึงแม้นจะเป็ นวิธีกำรบรรยำยที่ น่ำสนใจและสำมำรถทำให้ผฟู ้ ั งเห็นภำพ สำมำรถเข้ำใจ
ได้ง่ำยขึ้น แต่จะต้องพิจำรณำถึง องค์ประกอบอื่น ๆ ดังนี้
1) ลักษณะห้องบรรยำย เป็ นห้องลักษณะใด หำกเป็ นห้องโสตทัศนศึกษำ
มีอุปกรณ์ สื่ อโสตทัศน์ มีควำมพร้อม สำมำรถนำมำใช้งำนได้
2) เวลำที่สถำนศึกษำจัดให้บรรยำย หำกจัดเวลำให้นอ้ ยเกินไปก็ไม่สำมำรถ
จะใช้สื่ อ โสตทัศ น์ ไ ด้เพรำะกำรนำเสนอผ่ำ นสื่ อ จำเป็ นต้องมี เวลำ โดยเฉพำะกำรชมวีดี ท ศั น์ อย่ำ งน้อ ย
10-20 นำที
3) กลุ่มเป้ ำหมำย ลักษณะของกลุ่มเป้ ำหมำย ควรเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยที่ จะสำเร็ จ
กำรศึ กษำ เช่ น มัธยมศึ กษำตอนปลำย หรื อ ปวช. ปวส. ซึ่ งนักเรี ยนที่กำลังจะสำเร็ จกำรศึกษำจะสนใจฟั ง
มำกกว่ำกลุ่มที่ ยงั ไม่สำเร็ จกำรศึ กษำ เนื่ องจำกบำงครั้ งสถำนศึกษำจะจัดกลุ่มผูฟ้ ั ง ในระดับชั้นอื่น ๆ เช่ น
มัธยมศึกษำปี ที่ 3 หรื อมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ร่ วมด้วย จึงจำเป็ นที่จะต้อง แนะแนวกำรศึกษำในเรื่ องที่น่ำสนใจ
สำหรับกลุ่มผูฟ้ ั งดังกล่ำว เช่น กำรเรี ยนโครงกำรสัมฤทธิ บตั ร หรื อ กำรเรี ยนล่วงหน้ำ ดังนั้น กำรใช้เทคนิ ค
วิธีกำรแนะแนวกำรศึกษำโดยใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบกำรบรรยำย จึงควรใช้เมื่อห้องบรรยำยมีลกั ษณะที่
เหมำะสม มีอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ที่ใช้กำรได้ มีเวลำมำกเพียงพอ และมีกลุ่มผูฟ้ ังเป้ ำหมำยที่ชดั เจน
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4.7.2 กำรบรรยำยร่ วมกับกำรใช้เกมหรื อกิจกรรม สำมำรถใช้กบั กำรแนะแนวกำรศึกษำ
ที่มีเวลำพอสมควร อย่ำงน้อย 30-45 นำที เพื่อจะได้ มีเวลำสำหรับกำรเตรี ยมกิจกรรม อย่ำงน้อย 1 กิ จกรรม
และควรใช้กรณี ที่ กลุ่ มผูฟ้ ั งมี จำนวนไม่มำก ประมำณ 10-50 คน โดยจัดเกมหรื อกิ จกรรมอื่ น ๆ เช่ น กำร
ปรบมือเข้ำจังหวัด เพื่อเตรี ยมควำมพร้อม กำรใช้คำถำมเพื่อสร้ ำงควำมคุ น้ เคย และเป็ นกันเองก่อนนำเข้ำสู่
เนื้อหำสำระ ช่วยขจัดควำมเบื่อหน่ำยแก่ผฟู ้ ัง ช่วยสร้ำงควำมสนใจในกำรฟังหัวข้อต่อไป ทั้งนี้ กำรจัดเกมหรื อ
กิ จกรรมอำจแทรกเป็ นช่ วง ๆ ระหว่ำงกำรบรรยำยหำกมีเวลำมำกพอ สำมำรถแบ่งกำรจัดเกม หรื อกิ จกรรม
เป็ น 2-3 ช่วง คือ ช่วงเริ่ มต้น ช่วงกลำง และช่วงท้ำยของกำรบรรยำย
ทั้งนี้ ในกำรจัดเกมหรื อกิ จกรรม ควรเลื อกให้เหมำะสมกับ สภำพขนำดของห้อง
ประชุม และ กลุ่มผูฟ้ ัง ควรเน้นเกมหรื อกิจกรรมที่ไม่ตอ้ งออกแรงหรื อเคลื่อนไหวร่ ำงกำยมำกเกินไป ควรทำ
ให้ผฟู ้ ังตื่นตัวมีส่วนร่ วมและมีควำมสนุก เช่น กำรร้องเพลงหรื อปรบมือตำมจังหวะ ซึ่ งไม่มีกำรกำหนดแน่ชดั
ว่ำ ควรจะใช้กิ จกรรมใด ขึ้ นอยู่ก ับ วิท ยำกรในกำรเลื อกใช้กิ จกรรมให้ เหมำะสมกับ สถำนที่ ผูฟ้ ั ง และ
สถำนกำรณ์ โดยแบ่งช่วงเวลำในกำรจัดเกมหรื อกิจกรรม และกำรบรรยำยเนื้อหำสำระอำจแบ่งได้ ดังนี้
ูป บบ 1
เวลำ 30-45 นำที

ูป บบ 2
เวลำ 60-90 นำที

ูป บบ 3

20 %

กิ จกรรม
สัมพันธ์
15 %

จ

เวลำ 90-120 นำที

เนือ้ หาสาระ
80 %

กิจกรรมสัมพันธ์

้ห
30 %

10 %

้ห

กิจกรรม

้ห

50 %

เกม
15 %

25 %

จ

้ห

10 %

25%

จ
10 ๐%

ภำพที่ 4.5 กำรแบ่งช่วงเวลำในกำรจัดเกมหรื อกิจกรรม และกำรบรรยำยเนื้อหำสำระ
กำรพิจำรณำจะใช้รูปแบบกำรบรรยำยโดยใช้กิจกรรมสัมพันธ์ จะใช้รูปแบบใด
ขึ้นอยูก่ บั เวลำว่ำมีมำกหรื อน้อย โดยอำจพิจำรณำได้ดงั นี้

้ห
15 %
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รู ปแบบที่ 1 เหมำะสำหรับ เวลำในกำรบรรยำยน้อย ประมำณ 30-45 นำที
รู ปแบบที่ 2 เหมำะสำหรับเวลำในกำรบรรยำยปำนกลำง ประมำณ 60-90 นำที
รู ปแบบที่ 3 เหมำะสำหรับเวลำในกำรบรรยำยมำก ประมำณ 90-120 นำที
ทั้ง นี้ กำรก ำหนดรู ป แบบของกำรกำรบรรยำยโดยใช้เ กมหรื อ กิ จกรรมร่ วมด้ว ย
ลักษณะนี้ จะกำหนดโดยพิจำรณำจำกระยะเวลำ และควำมสนใจของผูฟ้ ั งเป็ นหลัก กล่ำวคือ หำกระยะเวลำ
ในกำรฟั งนำนควรจะจัดเกมหรื อกิ จกรรมให้ผฟู ้ ั งเป็ นระยะ เพื่อลดควำมเบื่ อหน่ ำย และเปลี่ ยนบรรยำกำศ
ในกำรฟั ง เพื่อสร้ ำงควำมสนใจให้ เกิ ดขึ้ นอย่ำงต่ อเนื่ องต่อไป กำรแนะแนวกำรศึ ก ษำโดยกำรบรรยำย
จะน่ ำสนใจมำกหรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั เทคนิ ควิธีกำรนำเสนอของวิทยำกรเป็ นหลัก โดยจะสังเกตได้จำกกำร
บรรยำยของวิท ยำกรในแต่ ล ะสถำบัน ถ้ำ วิท ยำกรบรรยำยโดยเนื้ อหำเพี ยงอย่ำ งเดี ย ว น้ ำ เสี ย งรำบเรี ย บ
และไม่ใช้เทคนิ คใด ๆ ในกำรบรรยำยผูฟ้ ั งจะไม่ค่อยสนใจ ต่ำงจำกวิทยำกรที่ใช้วิธีกำรบรรยำยด้วยน้ ำเสี ยง
หนักเบำที่ สร้ ำงควำมรู้สึก ดึ งดูดให้ผูฟ้ ั งสนใจและเกิ ดควำมสนุ กสนำน หรื อกำรยกตัวอย่ำงกำรเล่ ำเรื่ อง
ประสบกำรณ์จะทำให้ผฟู้ ังสนใจฟัง
ดังนั้นกำรแนะแนวกำรศึกษำโดยกำรบรรยำยเพียงอย่ำงเดี ยว โดยมิ ได้ใช้สื่อใด
ประกอบนั้น นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ ซึ่ งทำหน้ำที่วิทยำกรจำเป็ นต้องพัฒนำวิธีและเทคนิคกำรพูด
ของตนเอง ฝึ กกำรใช้น้ ำเสี ยงในกำรบรรยำย กำรนำเกมและกิ จกรรมอื่นๆ กำรกับมอบของรำงวัลแก่ผฟู ้ ั ง
ที่มีส่วนร่ วมไม่วำ่ จะตอบผิดหรื อถูก เพรำะเป็ นกำรเร้ำควำมสนใจให้เกิดขึ้น และยังสร้ำงบรรยำกำศในกำรฟัง
หรื ออำจใช้วิธีกำรแจ้งหัวข้อที่น่ำสนใจสำหรับผูฟ้ ั งให้ทรำบล่วงหน้ำว่ำ ผูฟ้ ังจะได้รับทรำบข้อมูลอะไรบ้ำง
ที่เป็ นประโยชน์ต่อตัวผูฟ้ ังซึ่ งจะช่วยให้ผฟู ้ ังมีควำมตั้งใจที่ฟังมำกยิง่ ขึ้น
4.7.3 กำรเลือกช่วงระยะเวลำสำหรับกำรบรรยำย สิ่ งสำคัญของกำรแนะแนวกำรศึกษำ
ที่ตอ้ งคำนึงถึงอีกสิ่ งหนึ่งคือ ช่วงเวลำ และกลุ่มผูฟ้ ังเป้ ำหมำย เพื่อจะได้จดั แบ่งเนื้อหำกำรบรรยำยให้เหมำะสม
กับ เวลำ และกลุ่ ม เป้ ำหมำย กำรก ำหนดช่ ว งเวลำที่ เ ริ่ ม บรรยำย มี ค วำมส ำคัญ เช่ น เดี ย วกับ เทคนิ คอื่ น ๆ
หำกสำมำรถเลื อกช่ วงเวลำเริ่ มกำรแนะแนวได้ควรเลื อกช่ วงเวลำให้เหมำะสม โดยอำจแบ่ง ช่ วงเวลำได้
ตำมตำรำงที่ 4.5 ดังนี้
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ตำรำงที่ 4.5 ลักษณะช่วงเวลำบรรยำย
เวลา

ดี

09.00



10.00



พอใช้



11.00


ไม่ ดี

เหตุผล

หมายเหตุ

ช่วงเช้ำ อำกำศสดชื่น สมอง
ปลอดโปร่ ง และยังไม่เหนื่อย
ล้ำจำกกำรฟัง

แม้นกำรบรรยำยจะไม่มีสีสนั
ไม่มีเทคนิควิธีกำรพูด ผูฟ้ ัง
ยังให้ควำมสนใจ

ยังจัดอยูใ่ นช่วงเวลำ พอใช้ ถึงดี ทั้งนี้ควรคำนึง จำนวนของ
เพรำะผูฟ้ ัง ยังไม่เหนื่อยล้ำ
สถำบันกำรศึกษำที่มำร่ วม
เกินไป
บรรยำยประกอบด้วย เช่น หำก
ช่วงเวลำนี้ แต่ ผูฟ้ ัง ได้ฟัง
มำแล้วถึง 4 สถำบัน ก็อำจเกิด
ควำมเบื่อหน่ำย และควำม
สนใจลดลงได้ ดังนั้น วิทยำกร
จึงควร ใช้เทคนิควิธีกำรพูด ที่
มีสีสนั เพื่อช่วยให้ผฟู ้ ัง มีควำม
สนใจ
ผูฟ้ ังเริ่ มเหนื่อยล้ำจำกกำรฟัง
วิทยำกรที่ บรรยำยในช่วงเวลำ
และเริ่ มหิ ว สมำธิในกำรฟัง
นี้ ต้องมีเทคนิคกำรพูดที่ ดึงดูด
แทบไม่มี
ควำมสนใจ ผูฟ้ ัง และ สร้ำง
ควำมสนุกสนำนในกำร
บรรยำย วิทยำกรที่จะบรรยำย
ใช่วงเวลำนี้ ต้อง ใช้เทคนิคกำร
พูดเป็ นอย่ำงยิง่ ให้มีสีสนั
ควำมสนุก และ พูดให้ตรงต่อ
เวลำซึ่งบำงครั้งต้องยอมรับว่ำ
ช่วงเวลำนี้ ผูฟ้ ังไม่มีสมำธิและ
เหนื่อยล้ำยิง่ เวลำใกล้พกั ทำน
อำหำร ยิง่ มีควำมหิ วเพิ่มขึ้น
ต้องกำรให้ กำรบรรยำยจบ
โดยเร็ ว
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เวลา

เหตุผล

หมายเหตุ



ช่วงเริ่ มต้นของภำคบ่ำย
ผูฟ้ ังได้พกั ทำนอำหำรกลำงวัน
มำแล้ว จึงเท่ำกับเริ่ มมีพลังที่
จะรับข้อมูลต่อไปได้

ถึงแม้นช่วงต้นจะดีแต่วทิ ยำกร
คงต้องใช้เทคนิควิธีกำรพูด
ด้วยเช่นกัน เพรำะกำรนัง่ ฟัง
อย่ำงเดียวหลังจำกรับประทำน
อำหำรมำอำจทำให้เกิดอำกำร
ง่วงนอนได้ถำ้ กำรบรรยำยไม่มี
สี สนั รำบเรี ยบ

14.00



จัดอยูใ่ นช่วงเวลำ พอใช้ เพรำะ วิทยำกรควรใช้กำรพูดที่มี
ผูฟ้ ังยังไม่เหนื่อยล้ำเกินไปแต่ เทคนิค สี สนั และสนุกสนำน
อำจมีอำกำรง่วง สมำธิลดลง

15.00



13.00

15.30

ดี


พอใช้

ไม่ ดี



ผูฟ้ ังเริ่ มเหนื่อยล้ำจำกกำรฟัง

วิทยำกรที่ บรรยำยในช่วงเวลำ
นี้ ต้องมีเทคนิคกำรพูดที่ ดึงดูด
ควำมสนใจ ผูฟ้ ัง และ สร้ำง
ควำมสนุกสนำนในกำร
บรรยำย



ผูฟ้ ังเริ่ มเหนื่อยล้ำ และเริ่ มหิ ว
สมำธิในกำรฟัง แทบไม่มีเหลือ
เพรำะกังวลเรื่ องกำรเดินทำง
กลับ

วิทยำกรที่จะบรรยำยใน
ช่วงเวลำนี้ ต้อง ใช้เทคนิคกำร
พูดเป็ นอย่ำงยิง่ ให้มีสีสนั
ควำมสนุก และ พูดให้ตรงต่อ
เวลำซึ่งบำงครั้งต้องยอมรับว่ำ
ช่วงเวลำนี้ ผูฟ้ ังไม่มีสมำธิและ
เหนื่อยล้ำยิง่ เวลำใกล้เวลำกลับ
เพรำะบำงโรงเรี ยนห่ำง
ไกลชุมชนต้องกลับรถโดยสำร
ตรงตำมเวลำ ผูฟ้ ังจะกังวล
ถ้ำวิทยำกรพูดยำวเกินไป
วิทยำกรจึงควรระวังเรื่ องนี้
อย่ำงยิง่
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จะเห็นได้วำ่ ช่วงเวลำในกำรกำหนดเริ่ มบรรยำยมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ดังนั้นวิทยำกรควร
ประสำนงำนกับสถำนศึ กษำถึ งช่ วงเวลำที่จะกำหนดให้บรรยำย หรื อสอบถำมถึ งจำนวนสถำบันกำรศึ กษำ
ที่มำร่ วม ซึ่ งบำงครั้งสถำนศึกษำได้กำหนดเวลำและจัดลำดับก่อนหลังของสถำนบันกำรศึกษำที่ จะมำร่ วม
แนะแนวกำรศึ ก ษำไว้แล้ว นัก แนะแนวกำรศึ ก ษำซึ่ ง ท ำหน้ำ ที่ วิทยำกรจะได้ทรำบว่ำ ตนเองได้บ รรยำย
ในช่ วงเวลำใด จะได้เตรี ยมพร้ อมเทคนิ ควิธีกำรพูดให้เหมำะสมกับช่ วงเวลำนั้น กรณี ที่สถำนศึกษำมิได้
ก ำหนดไว้แ น่ น อนว่ำ จะให้ ส ถำบัน กำรศึ ก ษำใดบรรยำยก่ อ นหลัง ควรเดิ น ทำงไปก่ อนเวลำอย่ำ งน้อ ย
30 - 60 นำที เนื่ องจำกสถำนศึ กษำบำงแห่ ง จะจัดลำดับกำรบรรยำยก่อนหลังจำกลำดับกำรเดินทำงไปถึ ง
ของวิทยำกร ดังนั้นจึงควรไปก่อนเวลำเสมอเพื่อจะได้ลำดับกำรบรรยำยในช่วงที่ดี
กำรแนะแนวกำรศึ ก ษำ เพื่ อ ให้ป ระสบผลส ำเร็ จจึ งต้อ งอำศัย องค์ป ระกอบในหลำย ๆ ด้ำ น
นักแนะแนวกำรศึกษำ ซึ่ งต้องทำหน้ำหน้ำที่วิทยำกร จึงควรพัฒนำเทคนิ ควิธีกำรบรรยำย ของตนเองให้ดีข้ ึน
ปรั บปรุ งและพัฒนำตนเองอยู่เสมอ เนื่ องจำกกำรไปแนะแนวกำรศึ กษำนั้น ส่ วนใหญ่ สถำนศึ กษำจะจัด
กิจกรรมลักษณะกำรเชิญสถำบันกำรศึกษำหลำยแห่ง บำงครั้ง 2-6 สถำบันในวันเดียวกัน ย่อมต้องมีกำรแข่งขัน
กันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ ในกำรบรรยำยของวิทยำกรแต่ละสถำนบันกำรศึกษำ นักแนะแนวกำรศึกษำ
จึงควรเตรี ยมตัวให้พร้ อม และ อำจศึกษำวิธีกำรบรรยำยจำกวิทยำกรของสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
เพื่อเลือกนำส่ วนที่ดีมำปรับใช้พฒั นำวิธีกำรเทคนิ คกำรบรรยำยของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น ทั้งนี้ ข้ นั ตอนกำรเตรี ยม
ควำมพร้อมสำหรับวิทยำกร มีรำยละเอียดได้ตำมตำรำงที่ 4.6
ตำรำงที่ 4.6 ขั้นตอนกำรเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับวิทยำกร
ขั้นตอน

วัสดุอุปกรณ์

กิจกรรม

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ

ทีต่ ้ องเตรียม
1.เตรี ยมควำมพร้อม

เสื้ อผ้ำ เครื่ องแต่งกำยที่

ด้ำนร่ ำงกำย

สุภำพเรี ยบร้อย เหมำะสม 2. ปรับปรุ งบุคลิกภำพให้ดูดี ฝึ กซ้อม
กับกำลเทศะ

1. รักษำสุขภำพร่ ำงกำยให้แข็งแรง
ทบทวนข้อมูลสำหรับกำรบรรยำย

มีสุขภำพแข็ง มีควำมมัน่ ใจ
ไม่วติ กกังวล และมีบุคลิกภำพที่ดี
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ขั้นตอน

วัสดุอุปกรณ์

กิจกรรม

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ

ทีต่ ้ องเตรียม
2 เตรี ยมข้อมูล

1.ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ 1.ทบทวน และตรวจสอบข้อมูล

สำหรับกำรบรรยำย

ทำงไกล ของ

เกี่ยวกับกำรศึกษำทำงไกล ให้ถูกต้อง

มหำวิทยำลัยสุโขทัย

ชัดเจน

1.ข้อมูลถูกต้องชัดเจน

ธรรมำธิรำช
2.เกมหรื อกิจกรรม

2.ทดลองเล่น / ตรวจสอบเกม หรื อ

2.ได้เกม หรื อกิจกรรมสัมพันธ์ที่

สัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์ที่จะทำไปใช้

มีควำมเหมำะสมกับ เวลำ สถำนที่

ประกอบกำรบรรยำย ว่ำเหมำะสมกับ และจำนวนผูฟ้ ัง
เวลำ สถำนที่ และจำนวนผูฟ้ ังหรื อไม่
3.ข้อมูลเกี่ยวกับกำร

3.ศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสมัคร

3.ได้ขอ้ มูลที่ทนั สมัยน่ำสนใจ

สมัครงำนและกำร

งำน และกำรประกอบอำชีพ ที่เป็ น

เหมำะสมกับผูฟ้ ัง

ประกอบอำชีพ

ข้อมูลปัจจุบนั ทันสมัย ตรงกับควำม
ต้องกำรของผูฟ้ ัง

4.ของที่ระลึก สำหรับแจก 4.จัดหำ และประมำณกำรจำนวนของ 4.มีของที่ระลึกสำหรับแจกผูฟ้ ัง
ผูฟ้ ัง

ที่ระลึกสำหรับแจกในกำรเล่นเกม

ทำให้ผฟู ้ ังเกิดควำมสนใจ

หรื อกิจกรรมสัมพันธ์
3.รู ้จกั กลุ่มเป้ ำหมำย

รำยชื่อสถำนศึกษำ วัน

1.ติดต่อประสำนงำนไปยัง

ทรำบข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูฟ้ ัง

เวลำ สถำนที่ ในกำรจัด

สถำนศึกษำตำมชื่อสถำนศึกษำที่

และเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับ

แนะแนวกำรศึกษำฯ

บันทึกข้อมูลไว้

กำรบรรยำยให้เหมำะสม

2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของ วัน
เวลำ สถำนที่ ลักษณะกลุ่มผูฟ้ ัง และ
จำนวนผูฟ้ ัง ในกำรจัดแนะแนว
กำรศึกษำฯ
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ขั้นตอน

วัสดุอุปกรณ์

กิจกรรม

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ

ทีต่ ้ องเตรียม
4. เตรี ยมสื่ อ ที่ใช้

วีดิทศั น์ , แผ่นซีดี

ประกอบกำรบรรยำย แนะนำกำรศึกษำ ต่อของ
มสธ, แผ่นใส เป็ นต้น

จัดเตรี ยมและตรวจสอบสื่ อต่ำง ๆ ให้ สำมำรถใช้สื่อประกอบกำร
พร้อมใช้งำน และเหมำะสม กรณี

บรรยำยให้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม

ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะห้อง
บรรยำยว่ำมีอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ที่
สำมำรถใช้ได้ หรื อไม่

5. เตรี ยมเอกสำร

เอกสำรสำหรับแจกผูฟ้ ัง

1.ตรวจสอบจำนวนคงเหลือของ

มีเอกสำรเพียงพอสำหรับแจก

สำหรับแจกผูฟ้ ัง

ได้แก่

เอกสำรที่จะต้องใช้สำหรับแจกว่ำมี

ผูฟ้ ัง

-- เอกสำรแนะนำ

เพียงพอสำหรับจำนวนผูฟ้ ังหรื อไม่

หลักสูตรที่เปิ ดสอนของ

2. หำกเอกสำรประเภทใดมีไม่เพียง

มสธ.

ให้ดำเนินกำรประสำนงำนติดต่อ

- แผ่นพับแนะนำศูนย์

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเอกสำร

วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี หรื อจัดทำเพิ่มเติม
- เอกสำรแนะนำ
หลักสูตรโครงกำร
สัมฤทธิบตั ร

6.เลือกเทคนิคกำร
แนะแนวกำรศึกษำ

- เทคนิคกำรบรรยำยโดย พิจำรณำ
ใช้สื่อโสตทัศน์
- เทคนิคกำรบรรยำยโดย
ใช้กิจกรรมสัมพันธ์
- เทคนิคกำรเลือกช่วง
ระยะเวลำ

- ลักษณะห้องบรรยำย
- เวลำที่สถำนศึกษำ
- ลักษณะของกลุ่มเป้ ำหมำย

ได้เทคนิคกำรแนะแนวกำรศึกษำที่
เหมำะสมกับกลุ่มเป้ ำหมำย ส่ งผลให้
ประสบผลสำเร็ จในกำรบรรยำย
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5. แนะแนวการศึกษาตามกาหนด
ก่อนกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำตำมกำหนด จำเป็ นต้องประสำนงำนยืนยัน วัน เวลำ สถำนที่
อีกครั้งก่อนวันจัดแนะแนวกำรศึกษำ เพื่อให้แน่ ใจว่ำไม่มีกำรเปลี่ ยนแปลงใด ๆ และตรวจสอบสถำนที่จำก
แผนที่กำรเดิ นทำง เพื่อกำรเดิ นทำงไปแนะแนะกำรศึกษำได้ทนั ตำมวันเวลำ และสถำนที่ ได้อย่ำงถู กต้อง
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.7
ตำรำงที่ 4.7 ขั้นตอนแนะแนวกำรศึกษำตำมกำหนด
ขั้นตอน

วัสดุอุปกรณ์

กิจกรรม

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ

ประสำนงำนไปยังสถำนศึกษำยืนยัน

ทรำบ วัน เวลำ สถำนที่ จำนวน

กำหนดกำร วัน เวลำ สถำนที่

ผูฟ้ ้ งที่ชดั เจน และยืนยัน

ลักษณะกลุ
- แ่มผูฟ้ ัง และจำนวนผูฟ้ ัง

กำหนดกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำ

ในกำรจัดแนะแนวกำรศึ
น
กษำฯ

ไปทันตำมกำหนดเวลำ

ทีต่ ้ องเตรียม
กำรแนะแนว

รำยชื่อสถำนศึกษำ วัน

กำรศึกษำตำมกำหนด เวลำ สถำนที่ ในกำรจัด

ะ

ในกำรแนะแนวกำรศึกษำ จำเป็ นต้องมีกำรเก็บข้อมูลเพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นของผูฟ้ ังและ
ควำมพึงพอใจ รวมถึงควำมสนใจในระบบกำรศึกษำทำงไกล ที่ผฟู้ ังได้รับกำรแนะแนวกำรศึกษำไปแล้ว โดย
กำรแจกแบบสอบถำมให้แก่ผฟู ้ ั ง ซึ่ งมีขอ้ ควรคำนึ งถึงสำหรับกำรแจกแบบสอบถำม คือ ระยะเวลำ จำนวน
ผูต้ อบ ซึ่งจะต้องพิจำรณำให้เหมำะสม
6. การประเมินผล
กำรประเมินผลผูฟ้ ังหลังกำรแนะแนวกำรศึกษำเป็ นสิ่ งสำคัญที่จะทำให้ทรำบถึ งควำมเข้ำใจใน
เนื้ อหำสำระ ควำมพึงพอใจ และควำมต้องกำรในกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช รำยละเอียด
ตำมตำรำงที่ 4.8
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ตำรำงที่ 4.8 ขั้นตอนกำรประเมินผล
ประเมินใคร

วัตถุประสงค์ การประเมิน

นักเรี ยน นักศึกษำที่เข้ำรับ 1.เพื่อสำรวจควำมเข้ำใจในเนื้อหำ
กำรแนะแนวกำรศึกษำ
สำระที่บรรยำย
2.เพื่อประเมินควำมพึงพอใจในกำร
แนะแนวกำรศึกษำ
3.เพื่อทรำบควำมต้องกำรในกำรศึกษำ
ต่อมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

เครื่องมือ
แบบสอบถำม

ช่ วงระยะเวลาประเมิน
หลังเสร็ จสิ้นกำรบรรยำย
ใช้เวลำไม่เกิน 5-10 นำที

1. พิจำรณำผูป้ ระเมินเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยใด เช่น กลุ่มสถำนศึกษำ กลุ่มหน่วยงำนทัว่ ไป
2. กำหนดวัตถุประสงค์กำรประเมิน ให้สอดคล้องกับข้อคำถำมในแบบสอบถำม โดย
คำนึงข้อคำถำมที่จำเป็ นต้องถำม และนำมำใช้ประโยชน์ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
3. เครื่ องมือที่ใช้ในกำรประเมิน สำหรับกำรประเมินแนะแนวกำรศึกษำเครื่ องมือที่ใช้
คือแบบสอบถำม ซึ่ งมีจำนวนข้อคำถำมไม่มำกเกินไป เหมำะสมกับเวลำที่จำกัด โดยมีขอ้ ควรพิจำรณำกล่ำวคือ
หำกสถำนศึกษำใด จัดให้มีกำรแนะแนวกำรศึกษำในชัว่ โมงเรี ยนวิชำแนะแนวกำรศึกษำ จะมีเวลำให้ ประมำณ
30-50 นำที และ กลุ่ มผูฟ้ ั งมี จำนวน ไม่ มำก คื อประมำณ 30-50 คน พอที่ จะจัดแบ่ งเวลำส ำหรั บ กำรตอบ
แบบสอบถำมได้ ซึ่ งเวลำที่ ใช้ในกำรตอบแบบสอบถำมนั้น จะมำกหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลำ จำนวนผูฟ้ ัง
และรำยละเอียดของข้อคำถำมที่ สอบถำมด้วยเช่ นกันซึ่ งสำมำรถพิจำรณำได้จำกตำรำงประมำณเวลำในกำร
ตอบแบบสอบถำมได้ตำมตำรำงที่ 4.9 ดังต่อไปนี้
ตำงรำงที่ 4.9 ประมำณเวลำในกำรตอบแบบสอบถำม
จานวนผู้ฟัง

จานวนข้ อแบบสอบถาม

ระยะเวลาในการตอบ
แบบสอบถามของผู้ฟัง

10-30 คน

10-15 ข้อ
15-20 ข้อ
10-15 ข้อ

3-5 นำที
7-10 นำที
5-10 นำที

15-20 ข้อ
10-15 ข้อ
15-20 ข้อ

10-15 นำที
10 นำที
20 นำที

30-50 คน
50-100 คน

หมายเหตุ

ระยะเวลำโดยประมำณ

84

จำกตำรำงกำรประมำณกำรเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมนี้ จะช่วยสำหรับกำรพิจำรณำว่ำควรจะ
แจกแบบสอบถำมหรื อไม่ เมื่อเทียบกับระยะเวลำที่มีในกำรบรรยำยหรื อช่วยวำงแผนในกำรบรรยำยได้วำ่
ควรจะใช้เวลำในกำรบรรยำยเท่ำไรและควรเหลือเวลำในกำรแจกแบบสอบถำมให้ผฟู ้ ั ง จึงจะเสร็ จไม่เกินเวลำ
ที่ ก ำหนด และยัง ช่ วยในกำรก ำหนดจำนวนข้อค ำถำมในแบบสอบถำมไม่ ให้ม ำกเกิ นไป ทั้ง นี้ ก ำรแจก
แบบสอบถำมบำงครั้ งไม่ส ำมำรถแจกให้ผูฟ้ ั ง ได้ทุกครั้ ง เนื่ องจำกเวลำในกำรบรรยำยมี จำกัดโดยเฉพำะ
กรณี ที่สถำนศึ กษำจัดกิ จกรรมแนะแนวในลักษณะกำรเชิ ญสถำบันกำรศึ กษำต่ำง ๆ หลำยสถำบัน ทำให้มี
เวลำบรรยำยน้อย จึงควรรักษำเวลำในกำรบรรยำย เนื่ องจำกเป็ นมำรยำทพื้นฐำนที่ พึงกระทำ เพรำะกำร
บรรยำยเลยเวลำมำกเกิ นไป จะทำให้เกิ นเลยไปในช่ วงเวลำกำรบรรยำยของสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ จึงต้อง
ตระหนักถึ งเรื่ องของกำรตรงต่อเวลำในกำรบรรยำยเป็ นสำคัญ ดังนั้นกำรแจกแบบสอบถำมหำกพิจำรณำ
แล้วไม่สำมำรถเก็บรวบรวมได้เสร็ จภำยในเวลำที่กำหนด ควรงดแจกแบบสอบถำม
สำหรับรู ปแบบของแบบสอบถำมที่ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รีใช้น้ นั เป็ นแบบสอบถำม
อย่ำงง่ำย คำถำมไม่ซบั ซ้อนผูต้ อบสำมำรถตอบได้ทนั ที และถำมเฉพำะข้อมูลที่ตอ้ งกำรทรำบจริ ง ๆ เท่ำนั้น
เพื่อประหยัดเวลำในกำรตอบ ข้อคำถำมรวมทุกตอนรวมแล้วไม่เกิ น 15 ข้อ ดังตัวอย่ำงแบบสอบถำมควำม
คิดเห็นกำรแนะแนวกำรศึกษำ ในหน้ำถัดไป
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ตัวอย่ำง
แบบสอบถามความคิดเห็น
การแนะแนวการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
กรุ ณาทาเครื่องหมาย หรือกรอกข้ อความในช่ องว่ างตามความคิดเห็นของท่ าน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชำย

หญิง

อำยุ……………………ปี

2. ชื่อสถำนศึกษำ / หน่วยงำน.....................................................................................
3. ระดับกำรศึกษำ
 ม.3 ม.6

 ปวช.  ปวส

 อนุปริ ญญำ  ปริ ญญำตรี

อื่น ๆ ระบุ………….

4. ท่ำนรู้จกั มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช จำกสื่ อใด
1)  จำกกำรบอกต่อ  วิทยุ  โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต  หนังสื่ อพิมพ์  แผ่นพับ/ป้ ำยผ้ำประชำสัมพันธ์
 รู้จกั จำกสื่ ออื่น โปรดระบุ……………………………….
2)  ไม่รู้จกั
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการแนะแนวการศึกษาของศูนย์ วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
บ

หัวข้ อ

มำกที่สุด

มำก

ห็
ปำน

น้อย

กลำง
1. หลักสู ตรที่เปิ ดสอน
2. เกี่ยวกับวิธีกำรศึกษำทำงไกล
3. วิธีกำรสมัครเรี ยน
4. ภำพรวมควำมพึงพอใจในกำรแนะแนวกำรศึกษำ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของท่ านเกีย่ วกับการศึกษา ทางไกล ของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1. จำกกำรแนะแนวกำรศึกษำ ท่ำนมีควำมสนใจกำรศึกษำทำงไกล มำกน้อย เพียงใด
 มำกที่สุด

 มำก

 ปำนกลำง

 น้อย

 ไม่สนใจ

2. ถ้ำท่ำนจะสมัครเข้ำศึกษำต่อใน มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ท่ำนคิดว่ำ จะสมัครในช่วงใด
 สมัครทันทีหลังจบกำรศึกษำ

 สมัครในอนำคตเมื่อทำงำนแล้ว

 ยังไม่แน่ใจ

4 ข
ๆ
.........................................................................................................................................................................................
 กรุ ณาส่ งคืนวิทยากรหลังจากฟังการบรรยายเรียบร้ อยแล้ว

ขอบคุณ 

น้อยที่สุด
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สำหรับกำรรวมรวบข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็ น นั้น จะดำเนิ นกำรรวมรวมข้อมูล
แบบสอบถำมควำมคิดเห็น แล้วนำข้อมูลมำสรุ ปรวมกัน นำมำสรุ ปรำยงำนผลในภำพรวม ภำคกำรศึกษำละ
1 ครั้ง และรำยงำนเป็ นรำยปี ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภำคแรก เดือนมกรำคม – มีนำคม ดำเนินกำรรวมรวมข้อมูล และสรุ ปผล
เดือน มีนำคม – เมษำยน
ครั้งที่ 2 ภำคปลำย เดือน ตุลำคม – ธันวำคม
เดือน มกรำคม – กุมภำพันธ์ (ของปี ถัดไป)

ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล และสรุ ปผล

บทที่ 5

วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีท้ งั หมด 6 ขั้นตอน นำมำวิเครำะห์ปัญหำ อุปรรค และแนวทำงแก้ไขแต่ละ
ขั้นตอนของกำรปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้

1.ปัญหาและแนวทางแก้ไขตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ปัญหาขั้นการวางแผน ได้แก่ ช่วงระยะเวลำ ในแต่ละปี สำหรับแนะแนวกำรศึกษำมีจำกัด
นำมำวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขได้ตำมตำรำงที่ 5.1
ตำรำงที่ 5.1 ปั ญหำขั้นกำรวำงแผน
ปัญหาอุปสรรค

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

ช่วงระยะเวลำ ในแต่ ละปี สำหรับ

เนื่องจำกสถำนศึกษำส่วนใหญ่จะ 1. นักแนะแนวกำรศึกษำต้องวำงแผนพยำมไม่

แนะแนวกำรศึกษำมีจำกัด

มีกำรจัดกิจกรรม แนะแนว

จัดกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว

กำรศึกษำในช่วงเดียวกัน คือ

เพื่อให้มีเวลำสำหรับกำรแนะแนวกำรศึกษำ ณ

ประมำณช่วงเดือน พฤศจิกำยน-

สถำนศึกษำ

กุมภำพันธ์ ส่ วนช่วงระยะเวลำอื่น
นั้น สถำนศึกษำไม่สะดวกที่จะ
จัดแนะแนวกำรศึกษำ

2. กรณี ที่ตอ้ งจัดแนะแนวกำรศึกษำ 2 แห่ง
พร้อมกันซึ่ง มีนกั แนะแนวกำรศึกษำ
เพียง 1 คน จึงต้องขอควำม
ร่ วมมือจำกนักวิชำกำรศึกษำในกำรทำหน้ำที่
วิทยำกรบรรยำย กรณี ตอ้ งจัดแนะแนว
กำรศึกษำ 2
แห่งพร้อมกัน
3. กรณี ที่ไม่สำมำรถไปจัดแนะแนวกำรศึกษำ
ได้ ควรขอเลื่อนกำหนดกำร
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2. ปัญหาขั้นการจัดเตรียมเอกสาร และสื่ อทีใ่ ช้ ประกอบการบรรยาย ได้แก่ เอกสำรแจกที่
มหำวิทยำลัยเป็ นผูจ้ ดั ทำและจัดส่ งมำให้ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ไม่ทนั สำหรับกำรใช้งำนในช่วง
ระยะเวลำที่จดั แนะแนวกำรศึกษำ นำมำวิเครำะห์ปัญหำ อุปรรค และแนวทำงแก้ไขแต่ละขั้นตอนของกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมตำรำงที่ 5.2
ตำรำงที่ 5.2 ปั ญหำขั้นจัดเตรี ยมเอกสำร และสื่ อที่ใช้ประกอบกำรบรรยำย
ปัญหาอุปสรรค
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แนวทางแก้ไข

เอกสำรแจก ซึ่ง มหำวิทยำลัยเป็ น

อำจเนื่องกำรพิมพ์ ซึ่ง โรงพิมพ์ 1. แจ้งให้ผฟู ้ ังทรำบว่ำ เอกสำรที่แจกนั้นเป็ น

ผูจ้ ดั ทำและจัดส่งมำให้ศูนย์ฯ ไม่ทนั

มหำวิทยำลัย มีเอกสำรต่ำง ๆ

สำหรับกำรใช้งำนในช่วงระยะเวลำที่ ที่จำเป็ นต้องจัดพิมพ์เป็ น
จัด

แนะแนวกำรศึกษำ

ของ ปี ใด และในปี ปัจจุบนั นั้นอำจมีขอ้ มูล
บำงส่วนที่แตกต่ำงไปบ้ำง หำกผูฟ้ ังสนใจ

จำนวนมำก จึงทำให้ไม่สำมำรถ ข้อมูลกำรศึกษำทำงไกล ขอให้ตรวจสอบได้
จัดพิมพ์เอกสำรสำหรับ

อีกครั้ง จำก เว็ปไซค์ www.stou .ac.th หรื อ

ประชำสัมพันธ์กำร รับสมัคร

ซื้อระเบียบกำรสมัครของ ปี ปัจจุบนั

ได้ทนั ในช่วงปลำยปี

2. แจ้งให้ผฟู ้ ังทรำบว่ำ หำกมีเอกสำรที่เป็ นปี
ปั จจุบนั ถูกจัดส่งมำถึงศูนย์ฯ เมื่อใด ทำง
ศูนย์ฯ จะรี บจัดส่งมำให้ยงั ฝ่ ำยแนะแนว
กำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้น ๆ ทันที

3. ปัญหาขั้นประสานงาน
3.1 สถำนศึ ก ษจ ำก ำหนดกำรไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจำกได้ส่ ง แบบตอบรั บ อนุ ญ ำตให้ จ ัด แนะแนว
กำรศึกษำกลับคืนมำยังศูนย์ฯ โดยที่สถำนศึกษำที่ไม่ได้เก็บสำเนำไว้
3.2 พนักงำนขับรถยนต์ของศูนย์ฯ ซึ่ งต้องทำหน้ำที่ขบั รถพำนักแนะแนวกำรศึกษำ หรื อ
นักวิชำกำรศึกษำ ไป สถำนศึกษำต่ำง ๆ ตำมกำหนด เกิ ดควำมสับสน และเข้ำใจผิดในวัน เวลำ และสถำนที่
หรื อ เส้ น ทำง น ำมำวิ เ ครำะห์ ปั ญ หำ อุ ป รรค และแนวทำงแก้ไ ขแต่ ล ะขั้น ตอนของกำรปฏิ บ ัติ ง ำนตำม
ตำรำงที่ 5.3
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ตำรำงที่ 5.3 ปั ญหำขั้นประสำนงำน
ปัญหาอุปสรรค

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

3.1 สถำนศึกษำจำกำหนดกำร

อำจเป็ นเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรจัดส่ง

1.เมื่อได้รับแบบตอบรับอนุญำตให้แนะแนว

ไม่ได้เนื่องจำกส่งแบบตอบรับ

แบบตอบรับกลับคืนทำง

กำรศึกษำ ณ สถำนศึกษำใด

อนุญำตให้จดั แนะแนวกำรศึกษำ

ไปรษณี ย ์ และไม่ได้เก็บสำเนำไว้ ให้โทรศัพท์ประสำนตอบกลับว่ำได้รับ

กลับคืนมำยังศูนย์ฯ โดยที่

เอกสำรแล้ว และทบทวน วัน เวลำที่อนุญำต

สถำนศึกษำที่ไม่ได้เก็บสำเนำไว้

ให้จดั แนะแนวกับ อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบ
2.ทำหนังสื อตอบกลับเพื่อแจ้งยืนยัน
กำหนดกำร และแจ้งชื่อวิทยำกรให้
สถำนศึกษำทรำบ อีกครั้งก่อนถึงวันที่กำหนด
จัด แนะแนะแนวกำรศึกษำ อย่ำงน้อย 1
สัปดำห์

3.2 พนักงำนขับรถยนต์ของศูนย์ฯ

ชื่อสถำนศึกษำคล้ำยคลึง หรื อจำ

1.จัดทำแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลกำรเดินทำงให้

ซึ่งต้องทำหน้ำที่ขบั รถ ไป

วันเดินทำงผิดเนื่องจำกต้อง

พนักงำนขับรถทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 3-5

สถำนศึกษำต่ำง ๆ ตำมกำหนด

เดินทำงไปหลำยสถำนศึกษำ

วันก่อนกำรเดินทำง และประสำนกับ

เกิดควำมสับสนในวัน เวลำ และ

ในช่วงระยะเวลำใกล้เคียงกัน

พนักงำนขับรถให้ชดั เจนเกี่ยวกับวัน เวลำ

สถำนที่ หรื อเส้นทำงหรื อเข้ำใจผิด

สถำนที่ อีกครั้งก่อนวันเดินทำง 1 วัน
2.สำรวจเส้นทำงกำรเดินทำงแผนที่ ของ
สถำนศึกษำ ที่จะเดินทำงไป จำก Internet
และแจ้งให้พนักงำนขับรถรับทรำบเส้นทำง
3.หำกเป็ นสถำนศึกษำที่ยงั ไม่เคยไป ให้เผื่อ
เวลำเดินทำงเพิ่มขึ้น
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4. ปัญหาขั้นการเตรียมความพร้ อมของวิทยากร ได้ แก่
4.1 บุคลำกรที่ทำหน้ำที่วทิ ยำกรในกำรแนะแนวกำรศึกษำมีนอ้ ย
4.2 กำรเลือกใช้เทคนิคในกำรแนะแนวกำรศักษำ บำงครั้งไม่สำมำรถเลือกได้
นำมำวิเครำะห์ปัญหำ อุปรรค และแนวทำงแก้ไขแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบตั ิงำนตำม
ตำรำงที่ 5.4
ตำรำงที่ 5.4 ปั ญหำขั้นตอนเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับวิทยำกร
ปัญหาอุปสรรค
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4.1 บุคลำกรที่ทำหน้ำที่วทิ ยำกรใน

ตำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำ

1.เนื่องจำกศูนย์ฯ มีนกั แนะแนวกำรศึกษำเพียง

กำรแนะแนวกำรศึกษำ มีนอ้ ย

ประจำศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. มี

1 คนเท่ำนั้น ดังนั้น หำกมีกำรจัดแนะแนว

เพียง 1 คน

กำรศึกษำหลำยแห่งพร้อมกัน จำเป็ นที่จะต้อง
มอบหมำยให้นกั วิชำกำรศึกษำทำหน้ำที่
วิทยำกรในกำรแนะแนวกำรศึกษำ โดยนักแนะ
แนวกำรศึกษำจะแนะนำวิธีกำรเตรี ยมควำม
พร้อมสำหรับกำรแนะแนวกำรศึกษำแก่
นักวิชำกำรศึกษำ
2.จัดทำคู่มือแนะแนวกำรศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเพื่อให้
บุคลำกรตำแหน่งอื่น ๆสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์และช่วยเหลือสนับสนุนงำนแนะ
แนวกำรศึกษำได้
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ปัญหาอุปสรรค
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แนวทางแก้ไข

4.2 กำรเลือกใช้เทคนิคในบำงครั้ง

1.เนื่องสถำนศึกษำไม่ได้จดั ห้อง

1.เลือกใช้เทคนิควิธีกำรอื่น แทน เช่น เทคนิค

วิทยำกรไม่สำมำรถเลือกได้

สำหรับกำรแนะแนวที่มี อุปกรณ์

กำรใช้เกมหรื อกิจกรรม

เช่น เทคนิคกำรบรรยำยโดยใช้สื่อ

สื่ อโสตทัศน์

โสตทัศน์ หรื อ กำรเลือกช่วง
ระยะเวลำ
2.สถำนศึกษำได้กำหนดเวลำใน

2.หำกทรำบช่วงระยะเวลำที่จะบรรยำยแล้ว

กำร

พิจำรณำว่ำเป็ นช่วงเวลำที่ไม่ดี ให้เตรี ยมข้อมูล

แนะแนวกำรศึกษำ โดย

ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้

เนื้อหำสำระให้ มีควำมน่ำสนใจ และกระชับ
เหมำะสมกับช่วงระยะเวลำนั้น ให้มำกที่สุด

5. ปัญหาขั้นจัดการแนะแนวการศึกษาตามกาหนด ได้แก่ ไปไม่ทนั กำหนดเนื่องจำก
ไม่รู้จกั สถำนที่ นำมำวิเครำะห์ปัญหำ อุปรรค และแนวทำงแก้ไขแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบตั ิงำนตำม
ตำรำงที่ 5.5
ตำรำงที่ 5.5 ปั ญหำขั้นกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำตำมกำหนด
ปัญหาอุปสรรค
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ไปไม่ทนั กำหนดเนื่องจำก ไม่รู้จกั

เป็ นสถำนศึกษำ ที่ไม่เคยไปจัด

ศึกษำแผนที่กำรเดินทำงก่อนเดินทำง โดย

สถำนที่

แนะแนวกำรศึกษำ

ประสำนกับพนักงำนขับรถยนต์ถึงเส้นทำงที่
จะต้องเดินทำงเพื่อคำนวนเวลำในกำรเดินทำง
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6. ปัญหาขั้นการประเมินผล ได้แก่ กำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมไม่สำมำรถเก็บได้ทุกครั้ง หรื อตำมเก็บ
ได้ตำมกลุ่มเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้เช่ น กลุ่ม นักเรี ยนสำยสำมัญ , สำยอำชี พ, กลุ่ม กศน. เป็ นต้น นำมำวิเครำะห์
ปั ญหำ อุปรรค และแนวทำงแก้ไขแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบตั ิงำนตำม ตำรำงที่ 5.6
ตำรำงที่ 5.6 ปั ญหำขั้นกำรประเมินผล
ปัญหาอุปสรรค
กำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมไม่

สาเหตุ
รู ปแบบของกำรจัดแนะแนว

แนวทางแก้ไข
เก็บข้อมูลกำรแนะแนวกำรศึกษำ จำก

สำมำรถเก็บได้ทุกครั้ง หรื อตำมเก็บ กำรศึกษำ โดยสถำนศึกษำบำง

สถำนศึกษำอื่น ที่จดั เวลำให้มำกพอสมควรและ

ได้ตำมกลุ่มเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้

แห่ง จัดเวลำบรรยำยน้อยไม่

มีกลุ่มเป้ ำหมำยที่คล้ำยคลึงกัน หรื อเหมือนกัน

เช่น กลุ่ม นักเรี ยนสำยสำมัญ ,

เพียงพอสำหรับผูฟ้ ังในกำรตอบ

สำยอำชีพ, กลุ่ม กศน. เป็ นต้น

แบบสอบถำม

2. ปัญหาด้ านบุคลากร
เนื่ องจำกศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. แต่ละแห่ งมี ผูป้ ฏิ บตั ิ หน้ำที่ ในตำแหน่ งนักแนะแนวกำรศึ กษำและ
อำชี พ เพียง 1 คน ที่ ตอ้ งดู แลรั บผิดชอบงำน ครอบคลุ มเขตพื้นที่ รับผิดชอบในกำรให้บริ กำร ซึ่ งศูนย์วิทย
พัฒนำ มสธ. จันทบุรี รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตรำด สระแก้ว ระยอง และชลบุรี ซึ่ งในกำร
จัดแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ นั้น บำงครั้งสถำนศึกษำ ตอบรับให้
จัดแนะแนวกำรศึกษำ พร้อมกัน 2 -3 แห่ง หรื อ นักแนะแนวกำรศึกษำติดภำรกิจอื่น ๆ ในวันเดียวกัน ทำให้ไม่
สำมำรถไปได้
แนวทางการแก้ ไข มอบหมำยให้นกั วิชำกำรศึกษำ ทำหน้ำที่แนะแนวกำรศึกษำ แต่หำกนักวิชำกำร
ศึ ก ษำติ ด ภำรกิ จ อื่ น ไม่ ส ำมำรถไปแนะแนวกำรศึ ก ษำได้ จ ำเป็ นต้องขอเลื่ อ นก ำหนดกำรจัด แนะแนว
กำรศึกษำ หรื อหำโอกำสนัดหมำยจัดแนะแนวกำรศึกษำในโอกำสต่อไป
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3. ปัญหาด้ านวัสดุอปุ กรณ์
3.1 ขำดอุปกรณ์เครื่ องขยำยเสี ยงขนำดพกพำ ซึ่ งกำรไปแนะแนวสถำนศึกษำในบำงแห่ง ไม่จดั เตรี ยม
อุปกรณ์เครื่ องขยำยเสี ยงไว้ให้
3.2 ขำดเอกสำรสำหรับแจก เนื่องจำกต้องรอเอกสำรที่มหำวทิยำลัยจัดส่ งมำให้ ซึ่ งมหำวิทยำลัยจะ
จัดส่ งมำให้ในช่วงเดือน กุมภำพัน – มีนำคม (ปี ถัดไป) แต่กำรจัดแนะแนวกำรศึกษำจะเริ่ งตั้งแต่
ช่วงปลำยปี เดือน ตุลำคม (ปี ก่อนหน้ำ) – เดือนมีนำคม (ปี ถัดไ)
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. เสนอจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์เครื่ องขยำยเสี ยงขนำดพกพำ สำหรับใช้ในงำนส่ งเสริ มและ
บริ กำรกำรศึกษำ ในกำรจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์
2. จัดทำสำเนำเอกสำรเพิม่ เติม หรื อจัดทำเอกสำรแผ่นพับขึ้นเองเพื่อใช้สำหรับแจกให้
พอเพียงก่ อนที่ ม หำวิทยำลัย จัดส่ งให้ หรื อแจ้งข้อมูล ช่ วงเวลำกำรใช้งำนเอกสำรแนะแนว และกำรจัดส่ ง
เอกสำรแผ่นพับให้ทำงสำนักบริ กำรกำรศึกษำ ซึ่ งดูแลเรื่ องเอกสำรกำรแนะแนว รับทรำบข้อมูล เพื่อนำไป
ปรับเปลี่ยนระยะเวลำกำรส่ งเอกสำรให้ทนั สำหรับกำรใช้งำนต่อไป

4. แนวโน้ มของปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงาน
ปั จจุบนั สถำนศึกษำในระดับอุดมศึกษำ มีกำรแข่งขันกันค่อนสู ง รู ปแบบกำรแนะแนวกำรศึกษำมี
กำรเปลี่ยนแปลง จำกกำรให้ควำมรู้ เป็ นกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์เชิ ญชวน โดยเฉพำะในกลุ่มของกำรศึกษำ
เอกชน ที่มองกลุ่ มนักเรี ยน นักศึ กษำ เป็ นเสมื อนลู กค้ำ เน้นกำรทำธุ รกิ จมำกกว่ำเน้นหลักสู ตรกำรศึ กษำ
ดังนั้น กำรนำเสนอมหำวิทยำลัยให้มีควำมน่ำสนใจดึงดูดใจ จึงเป็ นสิ่ งที่หลำยสถำบันกำรศึกษำพยำยำมทำให้
เกิดขึ้น โดยใช้กลยุทธ ต่ำง ๆ เช่น แจกของที่ระลึก กำรนำนักศึกษำ มำช่วยแจกเอกสำรหรื อเชิญชวนให้สมัคร
เรี ยน หรื อแม้แต่กำรให้ส่วนลดค่ำใช้จ่ำยสำหรับผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเรี ยน เพียงแจ้งว่ำได้รับข้อมูลกำรสมัคร
เรี ยนจำกใครเป็ นผูแ้ นะนำ ซึ่งในอนำคตจะเป็ นปั ญหำสำหรับกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำ ของศูนย์วิทยพัฒนำ
มสธ. ซึ่ งบุคลำกรมีนอ้ ย ส่ วนใหญ่กำรไป จัดแนะแนวกำรศึกษำมีเพียงนักแนะแนวกำรศึกษำ หรื อนักวิชำกำร
ศึกษำเพียง 1 คน เท่ำนั้น นักแนะแนวกำรศึกษำที่ไปจัดกำรแนะแนวกำรศึกษำต้องทำทุ กอย่ำงด้วยตนเอง
ทั้ง หมด เช่ น แจกเอกสำร บรรยำย ท ำกิ จ กรรมกลุ่ ม สั ม พัน ธ์ เล่ น เกม แจกแบบสอบถำม และเก็ บ
แบบสอบถำม จึงเป็ นแนวโน้มของปั ญหำสำหรับกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำ ต่อไปในอนำคต ที่นอกจำกจะ
ให้กำรแนะแนวกำรศึกษำแล้ว อำจยังต้องหำกลยุทธ์ หรื อวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อแข่งขันกับสถำบันอื่นๆ ด้วย
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5. ข้ อเสนอแนะและพัฒนางาน
กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี
มีขอ้ เสนอดังนี้
5.1. ข้ อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ
5.1.1 ด้ำนบุคลำกร จำกกำรที่แต่ละศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. มีนกั แนะแนวกำรศึกษำ
เพียงคนเดี ยว ซึ่ งมี ภำระหน้ำหลำกหลำยด้ำน ส่ งผลให้กำรแนะแนวกำรศึ กษำอำจทำได้ไม่ทวั่ ถึ ง และขำด
โอกำสในกำรพัฒนำด้ำนควำมรู ้ในงำนแนะแนวและทักษะต่ำง ๆ ดังนั้นจึงมีขอ้ เสนอดังนี้
1) จัดให้มีบุคลำกรในตำแหน่ งนักแนะแนวกำรศึกษษให้เหมำะสมกับภำระงำน และ
ขนำดของเขตพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ฯ อย่ำงน้อยศูนย์ฯ ละ 2 คน
2) พัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนแนะแนว โดยจัดให้มีกำรอบรมเพิ่มควำมรู ้ และทักษะ ต่ำง ๆ
ที่เป็ นประโยชน์ในกำรแนะแนวกำรศึกษำ
3) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นกั แนะแนวกำรศึกษำ มีควำมก้ำวหน้ำตำมตำแหน่ งหน้ำที่
และศักยภำพ
5.1.2 ด้ำนกำรสนับสนุ นสื่ อที่ใช้สำหรับกำรแนะแนวกำรศึกษำ กำรแนะแนวกำรศึ กษำ
จำเป็ นต้อง มีกำร แจกเอกสำร หรื อใช้สื่อประเภทต่ำง ๆ เพื่อให้ขอ้ มูล และเป็ นที่น่ำสนใจ มีขอ้ เสนอดังนี้
1) จัดทำสื่ อประเภทต่ำง ๆ เช่น แผ่นพับ ซี ดี ป้ ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ ชุ ดนิ ทรรศกำร
เคลื่อนที่ ให้มีควำมหลำกหลำย และมีควำมเหมำะสมพอเพียงต่อปริ มำณกำรใช้ในแต่ละศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.
2) กำรปรับปรุ งสื่ อต่ำง ๆ ให้มีควำมทันสมัย และมีรูปแบบที่น่ำสนใจ
3) กำรจัดส่ ง เอกสำรและสื่ อ ต่ ำ ง ๆ ไปยัง สถำนศึ ก ษำกลุ่ ม เป้ ำหมำยให้เพิ่ ม ขึ้ น และ
สม่ำเสมอ
4) จัดทำแบบสำรวจ กำรได้รับเอกสำรแนะนำหลักสู ตรและสื่ อต่ำง ๆ ที่จดั ส่ งไป เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลควำมต้องกำร และใช้เป็ นข้อมูลสำหรับกำรวำงแผนจัดทำสื่ อประเภทต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสมและ
มีประสิ ทธิภำพ
5) สนับสนุ นนอุปกรณ์ หรื องบประมำณ สำหรับกำรจัดทำชุ ดนิ ทรรศกำรสำหรับกำร
แนะแนวกำรศึกษำทำงไกล หรื อ กำรจัดทำของที่ระลึกสำหรับแจก เช่น ถุงผ้ำ พวงกุญแจ ปำกกำ ฯ เพื่อให้
นักแนะแนวกำรศึกษำสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรแนะแนวกำรศึกษำ
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5.2. ข้ อเสนอแนะระดับนโยบาย
5.2.1 เนื่ องจำกศูนย์วท
ิ ยพัฒนำ มสธ. แต่ละแห่ง ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ภำคต่ำง ๆ ของ
ประเทศไทยรวมทั้งสิ้ น 10 แห่ง ดังนั้น จึงมีควำมแตกต่ำงทั้งทำงด้ำน ภูมิศำสตร์ สภำพแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี สังคม ควำมเชื่อ อำชีพ เป็ นต้น ดังนั้น กำรจัดสรรทรัพยำกร ต่ำง ๆ อำทิ บุคลำกร งบประมำณ
ในแบบเท่ำเทียมกัน ทั้ง 10 ศูนย์ฯ อำจส่ งผลกระทบต่อกำรได้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบในกำรทำงำนของแต่ละ
ศูนย์ ดังนั้นควรจัดสรรให้เป็ นไปตำมควำมเหมำะสม ตำมควำมต้องกำร โดยพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นที่เป็ นจริ ง
ของแต่ละศูนย์ฯ ก็จะทำให้ทำงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเพิม่ ขึ้น
5.2.2 สนับสนุนนอุปกรณ์เครื่ องมือ งบประมำณ ในกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำ เช่น
ชุดนิทรรศกำรสำหรับกำรแนะแนวกำรศึกษำทำงไกล หรื อ กำรจัดทำของที่ระลึกสำหรับแจก เช่น ถุงผ้ำ
พวงกุญแจ ปำกกำ ฯ เพื่อให้ นักแนะแนวกำรศึกษำสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรแนะแนวกำรศึกษำ

6. การพัฒนางานการแนะแนวการศึกษาต่ อมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ณ สถานศึกษา
ในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
ปั จจุบนั สถำนศึกษำมีกำรแข่งขันกันมำกขึ้นจะเห็ นได้จำก หลำย ๆ สถำบันจะมีกลยุทธที่ใช้ใน
กำรแนะแนวกำรศึกษำ เพื่อดึงดูดควำมสนใจของนักเรี ยน นักศึกษำ ให้เข้ำศึกษำต่อในสถำบันกำรศึกษำ
ของตน ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเสนอให้ทุนกำรศึ กษำ กำรนำเสนออุปกรณ์กำรเรี ยนกำรสอนที่ทนั สมัย หอพัก
นัก ศึ ก ษำที่ ส ะดวกสบำย หรื อกำรจัด หำที่ ฝึ กงำนให้ เป็ นต้น โดยบำงครั้ งไม่ ไ ด้นำเสนอถึ ง หลัก สู ต ร
กำรศึกษำ หรื อ สำขำวิชำเอกที่เปิ ดสอน หรื อให้แนวทำงในกำรศึกษำต่อแต่อย่ำงใด ซึ่ งกำรแนะแนกำรศึกษำ
โดยให้ขอ้ มูลกำรศึกษำดังกล่ำว นั้น เป็ นเพียงกำรประชำสัมพันธ์ โดยมิได้ให้ควำมรู ้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำร
เลื อกสำขำวิชำต่ำง ๆ ที่นกั เรี ยน นักศึกษำ ควรจะได้รับข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจ ศึกษำต่อในอนำคต
ซึ่ งแตกต่ำงจำก มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำชที่จุดเด่นอยูท่ ี่ระบบกำรศึกษำ ไม่ตอ้ งเข้ำชั้นเรี ยนสำมำรถ
ทำงำนควบคู่กนั ไปได้ นักเรี ยน นักศึกษำ ให้ควำมสนใจเพรำะระบบกำรศึกษำที่แตกต่ำง แต่ยงั ไม่มีควำม
มัน่ ใจในกำรศึกษำว่ำจะสำมำรถศึกษำด้วยตนเองให้สำเร็ จได้เพรำะไม่คุน้ เคยกับระบบกำรศึกษำทำงไกล
ดังนั้น กำรจะแข่งขันกับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ได้น้ นั กำรแนะแนวกำรศึกษำทำงไกล จึงควร
เน้นถึ งวิธีกำรต่ำง ๆ ที่ มหำวิทยำลัยจะมีแนวทำงสำมำรถช่ วยให้นักศึกษำสำเร็ จกำรศึกษำได้ เพื่อให้เกิ ด
ควำมมัน่ ใจในกำรเรี ยน รวมถึงควำมมัน่ ใจในกำรทำงำนหลังสำเร็ จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยว่ำได้รับกำร
ยอมรับจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ
หำกจะให้กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธรำช ณ สถำนศึกษำจะสำเร็ จได้
มหำวิทยำลัยจึงควรมีส่วนช่วยในกำร สนับสนุนส่ งเสริ ม ดังนี้
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1. กำรพัฒนำหลักสู ตรกำรศึกษำที่น่ำสนใจ
2. มีระบบกำรดู แลช่ วยเหลื อนักศึ กษำให้สำมำรถสำเร็ จกำรศึ กษำได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม โดยมี
หน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง นอกเหนือจำกฝ่ ำยแนะแนวกำรศึกษำ
3. พัฒนำกำรระบบกำรจัดส่ งเอกสำรกำรสอนให้มีควำมรวดเร็ ว
4. พัฒนำระบบกำรกำรค้นคว้ำข้อมูล และตรวจสอบข้ อมูลนัก ศึ กษำให้มี ควำมสะดวกรวดเร็ ว
เข้ำถึงได้ง่ำยโดยผ่ำนอินเตอร์ เน็ต
5. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำผ่ำนสื่ อต่ำง ๆ เพิ่มมำกขึ้น
6. ให้ควำมสำคัญในกำรส่ งเสริ ม สนับสนุน กำรสร้ำงเครื อข่ำยกำรศึกษำ ที่มีส่วนช่วยเหลือ และ
ให้ค วำมมื อในด้ำ นต่ ำ ง ๆ โดยจัดส่ ง เอกสำรประชำสั ม พันธ์ จัดสั ม มนำ จัดประชุ ม จัดอบรม พบปะ
เยีย่ มเยือน รับฟังข้อเสนอและควำมคิดเห็น เป็ นต้น
นอกจำกกำรรับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยในเรื่ องต่ำง ๆ แล้ว กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธรำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
ควรปรับรู ปแบบกำรแนะแนวให้มีกิจกรรมที่ หลำกหลำย เพื่อพัฒนำและเปลี่ ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์
ปั จจุบนั ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนกำรแนะแนวกำรศึกษำร่ วมกันหลำย ๆ สถำบัน เป็ นกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำใน
คำบเรี ยนวิชำแนะแนว ซึ่ งจะได้เวลำในกำรแนะแนวกำรศึกษำมำกขึ้น และสำมำรถกำหนดกลุ่มเป้ ำหมำยได้วำ่
ต้องกำรนักเรี ยน นักศึกษำในระดับชั้นใด
2. จัดกิ จกรรม กำรเยี่ยมชมศูนย์วิทยพัฒนำ หรื อกำรเยี่ยมชมมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
โดยกำหนดให้สถำนศึกษำ ต่ำง ๆ ส่ งตัวแทนนักเรี ยนที่มีควำมสนใจกำรศึกษำทำงไกลได้มีโอกำสเยี่ยมชม
มหำวิทยำลัยเพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ แก่ เพื่อนนักเรี ยนต่อไป
3. ปรับกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 เป็ น กำรแนะแนวกำร
เรี ยนล่วงหน้ำ ในโครงกำรสัมฤทธิ บตั รของมหำวิทยำลัย ซึ่ งสำมำรถทอดแทรก ข้อมูลหลักสู ตรปริ ญญำตรี
ที่นักเรี ยนสำมำรถสมัครเรี ยนได้ในอนำคต โดยสำมำรถแนะแนวกำรศึ กษำได้ทุกระดับชั้น โดยไม่จำเป็ น
เฉพำะชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6
กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธรำช ณ สถำนศึ กษำ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ถื อเป็ นภำระงำนหลักของนักแนะแนวกำรศึกษำที่ สำคัญที่มีส่วน
ช่ วยให้ ระบบกำรศึ ก ษำทำงไกล ของมหำวิทยำลัย สุ โขทัย ธรรมำธิ รำช เป็ นที่ รู้จกั เพิ่ม ขึ้ น อันจะส่ ง ผลให้
นักเรี ยน นักศึกษำ มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำมำซึ่ งกำรตัดสิ นใจ และสมัครเป็ นนักศึกษำของมหำวิท ยำลัย
ได้ในอนำคต ซึ่ งต้องอำศยควำมร่ วมมือทุกหน่วยในมหำวิทยำลัย จึงจะเกิดกำรพัฒนำและประสบควำมสำเร็ จ
ต่อไป

บรรณำนุกรม
กองแผนงำน (2556) แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย สำระสังเขปออนไลน์ ค้นคืนวันที่ 5 มกรำคม 2556 จำก
http://apple.stou.ac.th/ EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/po3.htm)
กรมวิชำกำร (2544) แนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยน กระทรวงศึกษำธิ กำร วารสารการศึกษาไทย 7,7
(กรกฎำคม) :15
โกศล มีคุณ ( 2544) ผลของกำรฝึ กใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมที่มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมจริ ยธรรมของครู
กำรศึกษำมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสำนมิตร
ครู ไชยวัฒน์ สำระสังเขปออนไลน์ ค้นคืนวันที่ 18 มีนำคม 2556 จำก http://chawat31.wordpress.com)
วิจิตร ศรี สอ้ำน (2529) กำรศึกษำทำงไกล กรุ งเทพมหำนคร โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
นภมณฑล สิ บหมื่นเปี่ ยม (2553) “แนวทำงกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและเรี ยนรู ้ให้แก่ประชำชนทัว่ ไป”
วารสารการศึกษาไทย 7,7 (กรกฎำคม) :15
ปั ญญำ เชื้อขัน (2552) “สภำพในกำรดำเนิ นงำนแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ช่วงชั้น 1-2 สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ” มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี สำนักวิทยบริ กำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ฝ่ ำยรับนักศึกษำ สำนักทะเบียนและวัดผล (2556) คู่มือนักศึกษำปี กำรศึกษำ 2556 นนทบุรี
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
ฝ่ ำยวำงแผนและพัฒนำระบบงำน (2552) แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2552-2556) นนทบุรี มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542
ไพศำล ไกรสิ ทธิ์ (2542) กำรพัฒนำตน รำชบุรี สถำบันรำชภัฏบ้ำนจอมบึง
ร่ ำงแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ระยะ 5 ปี สำระสังเขปออนไลน์ ค้นคืนวันที่ 19
กุมภำพันธ์ 2257 จำก http://www.stou.ac.th/EDOWMENT/OPR/Planing/pl_6/policy/index.html
เรี ยม สี ทอง (2544) “หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนวด้ำนกำรศึกษำ” ในเอกสำรกำรสอน
ชุดวิชำ หลักกำรและแนวคิดทำงกำรแนะแนว หน่วยที่ 12 หน้ำ 9 มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
สำขำวิชำศึกษำศำสตร์
รัญจวน คำวชิรพิทกั ษ์ (2542) “ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแนะแนวในระดับมัธยมศึกษำ”
ในเอกสำรกำรสอนชุดวิชำพัฒนำกำรเด็กและกำรเลี้ยงดู มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช สำขำวิชำ
ศึกษำศำสตร์
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วำริ นทร์ บุญเชิด (2549) สภำพกำรบริ หำรงำนกำรจัดบริ กำรแนะแนวในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำศรี สะเกษ เขต 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
วัชรี ทรัพย์มี. การแนะแนวในโรงเรี ยน. โรงพิมพ์พิมพ์ลกั ษณ์. พิมพ์ครั้งที่ 3, 41 : ไทยวัฒนำพำนิช, 2531.
สุ มำลี สังข์ศรี (2545) กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบโดยวิธีกำรศึกษำทำงไกลเพื่อส่ งเสริ มกำรศึกษำ
ตลอดชีวิต เอกสำรในโครงกำรส่ งเสริ มกำรแต่งตำรำของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช
นนทบุรี โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
สมร ทองดี (2545) “แนวคิดในกำรพัฒนำกิจกรรมแนะแนว” ในเอกสำรกำรสอน ชุดวิชำกำรพัฒนำเครื่ องมือ
และกิจกรรมแนะแนว หน่วยที่ 9 หน้ำ 5-41 มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช สำขำวิชำ ศึกษำศำสตร์
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล สำระสังเขปออนไลน์ ค้นคืนวันที่ 5 มกรำคม 2554
จำก http://panchalee.wordpress.com/2009/03/27/advice/

ภำคผนวก

ภำคผนวก ก
ภำพกิจกรรม
แนะแนวกำรศึกษำต่อ ณ สถำนศึกษำในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

ภำคผนวก ข
ชื่อที่อยูโ่ รงเรี ยนมัธยมศึกษำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

ภำคผนวก ค
- สำเนำหนังสื อขออนุมตั ิจดั ทำคู่มือปฏิบตั ิงำน
- สำเนำหนังสื อ ขอควำมร่ วมมือศึกษำและประเมินคู่มือปฏิบตั ิงำน
- แบบประเมินคู่มือปฏิบตั ิงำน
- สำเนำหนังสื อขอควำมอนุเครำะห์เผยแพร่ ผลงำน
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ

นำงอุรชำ อ่อนลมัย

วัน เดือน ปี เกิด

20 พฤษภำคม 2514

สถำนที่เกิด

อำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี

ประวัติกำรศึกษำ

บริ หำรธุรกิจบัณฑิต (กำรตลำด) สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล ธัญบุรี 2536
ครุ ศำสตรบัณฑิต (จิตวิทยำกำรแนะแนว) สถำบันรำชภัฎพระนคร 2537
คหกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (พัฒนำครอบครัวและสังคม)
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช 2552

สถำนที่ทำงำน

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช จันทบุรี

ตำแหน่ง

นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพชำนำญกำร

