
 
 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 

แนะแนวการศึกษาต่อมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  ณ สถานศึกษา 

ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี 
 

 

 

 

โดย 

นางอุรชา   อ่อนลมยั 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ 

 

                                         

 

ศูนย์วทิยพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จนัท 



ค ำน ำ 
 

      กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ  สถำนศึกษำ           ในเขต

พื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   เป็นส่ิงส ำคญั   เพรำะเป็นกำรให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อน

กำรศึกษำ     เน่ืองจำกขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำทำงไกลท่ีมีควำมถูกตอ้งชดัเจน     กำรแนะแนวทำงท่ี

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

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ฉะนั้นเพื่อใหบุ้คลำกรท่ีเก่ียวขอ้งมีควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติังำนแนะ

แนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ณ   สถำนศึกษำ  และรับรู้กระบวนกำรท ำงำนเพื่อ

เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  และประสบควำมส ำเร็จ       ซ่ึงส่งผลต่อกำร

พฒันำกำรจดักิจกรรมดงักล่ำวต่อไป  

     ดงันั้นจึงจดัท ำคู่มือปฏิบติังำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ณ  

สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   และหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือ

ปฏิบติังำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ  สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ี

รับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  จะสำมำรถน ำไปปรับใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของ    

ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. อ่ืน ๆ  และเป็นประโยชน์กบัมหำวทิยำลยัต่อไป 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.  ความเป็นมาและความส าคญั 

       กำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  เป็นกำรศึกษำโดยนักศึกษำสำมำรถ

ศึกษำไดด้ว้ยตนเองไม่จ  ำเป็นตอ้งเขำ้ชั้นเรียนตำมปกติ  ซ่ึงเป็นกำรเรียนกำรสอนท่ีผูเ้รียนและผูส้อนอยู่ไกล  

แต่สำมำรถมีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนร่วมกนัไดโ้ดยอำศยัส่ือประสมเป็นส่ือกำรเรียนกำรสอน  โดยผูเ้รียน

ผูส้อนมีโอกำสพบกนับำ้งตำมสถำนท่ีนดัหมำย  กำรเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจำกส่ือประสมท่ี  ผูเ้รียนใชเ้รียนดว้ย

ตนเองในเวลำและสถำนท่ีท่ีสะดวก  (วิจิตร ศรีสอำ้น 2529 : 7)     ไดแ้ก่   ศึกษำจำกวสัดุกำรศึกษำ    เอกสำร

ประกอบกำรสอน   แบบฝึกปฏิบติั    ซีดีเสียงประจ ำชุดวิชำ   และวสัดุกำรศึกษำอ่ืน ๆ  กำรศึกษำจำกรำยกำร

วิทยุกระจำยเสียง  หรือรำยกำรทำงวิทยุโทรทศัน์  ประกอบชุดวิชำ   กำรเขำ้รับกำรสอนเสริม ณ ศูนยบ์ริกำร

กำรศึกษำ   มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ประจ ำจงัหวดั   หรือ  กำรรับชมกำรสอนเสริม (บำงชุดวิชำ)       

ไดท้ำงอินเทอร์เน็ต ผำ่นทำง www.stou.ac.th   เป็นตน้     

      ทั้งน้ีวธีิกำรศึกษำทำงไกลดงักล่ำว  ยงัไม่เป็นท่ีคุน้เคยส ำหรับ นกัเรียน นกัศึกษำ  ท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่

ในระดบัชั้น  มธัยมศึกษำ  ปวช. หรือ ปวส.  ซ่ึงกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบเขำ้ชั้นเรียน เหมือนระบบกำรศึกษำ

ปกติทั่วไป    ด้วยเหตุน้ีนักแนะแนวกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีบทบำทในกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  เพื่อช่วยเหลือคนให้รู้จกัตวัเองและส่ิงแวดลอ้มสำมำรถตดัสินใจเลือกศึกษำ

ต่อให้เหมำะสมกบัตนเอง   ดงัท่ี  ประหยดั ทองมำก (2539:354)  กล่ำววำ่ กิจกรรมแนะแนวช่วยพฒันำควำม

เขำ้ใจตนเองของเด็กแต่ละคนในดำ้นควำมสำมำรถ  ควำมสนใจ  ควำมถนดั  บุคลิกภำพ  ควำมส ำเร็จ  เป็นตน้  

ช่วยให้เด็กรู้จกัตนเอง รู้จกัคุณค่ำของตนเอง รู้วำ่ตนมีควำมถนดั ควำมสำมำรถอะไร มีจุดเด่นจุดดว้ยตรงไหน  

ช่วยเสริมสร้ำงบุคลิกภำพท่ีพึงปรำรถนำ   ช่วยส่งเสริมพฒันำกำรทุกดำ้นของเด็ก   ขจดัปัญหำและอุปสรรค  

ซ่ึงอำจเกิดข้ึนและขดัขวำงพฒันำกำรดำ้นต่ำง ๆ 

       กำรด ำเนินงำนแนะแนวให้มีประสิทธิภำพนั้นมีหลักกำรส ำคญัซ่ึง วชัรี  ทรัพย์มี  (2531 : 4)        

ไดก้ล่ำวไวด้งัน้ี 

1. กำรแนะแนวจดัข้ึนเพื่อพฒันำบุคคลในทุกดำ้น 
2.  กำรแนะแนวเนน้ควำมแตกต่ำงระหวำ่งบุคคล 

 

http://www.stou.ac.th/
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3.  กำรแนะแนวเกิดจำกควำมร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งหลำยฝ่ำย 
4.  กำรแนะแนวยดึหลกัสิทธิและเสรีภำพบุคคล 
5.  กำรแนะแนวเป็นกระบวนกำรต่อเน่ือง  มีกำรวำงแผนระยะยำว 
6.  กำรแนะแนวมีจุดมุ่งหมำยทั้งทำงดำ้นกำรป้องกนัปัญหำ  กำรแกปั้ญหำ  และกำรส่งเสริม 

พฒันำกำร 
7.  ผูท้  ำหนำ้ท่ีแนะแนวจะตอ้งมีคุณสมบติั  และไดรั้บกำรฝึกอบรมทำงกำรแนะแนวมำ 

โดยเฉพำะ 
8.  กำรแนะแนวมีหลกักำรในกำรช่วยใหบุ้คคลปรับตวัไดใ้นปัจจุบนั  และมีกำรวำงแผนท่ีดีใน 

อนำคต 
9.  กำรแนะแนวตั้งอยูบ่นหลกักำรวำ่  ถำ้บุคคลแต่ละคนไดพ้ฒันำจนถึงขีดสูงสุดในทุกดำ้น   

และสำมำรถปรับตวัไดดี้แลว้  สังคมก็จะพฒันำรุ่งเรือง 

                        นอกจำกหลักกำรดังกล่ำว กำรแนะแนวยงัมีเป้ำหมำยหลักในกำรด ำเนินงำนเพื่อช่วยให้
นกัศึกษำบรรลุเป้ำหมำย ดำ้นอำชีพ ดำ้นกำรศึกษำ และดำ้นส่วนตวั  ดงัท่ี โกศล  มีคุณ  (2544 : 39) กล่ำวไว้
ดงัต่อไปน้ี   

1. ใหบ้ริกำรปรึกษำท่ีมีคุณภำพทั้งกำรปรึกษำเป็นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม แก่นกัศึกษำ ทั้งในดำ้น
กำรศึกษำ  ดำ้นอำชีพ  ดำ้นส่วนตวัและสังคม 

2. ช่วยใหน้กัศึกษำสำมำรถวำงแผนกำรประกอบอำชีพและแผนกำรศึกษำ 
3. ช่วยใหน้กัศึกษำไดท้  ำงำนท่ีตรงกบัควำมถนดั ควำมสำมำรถ  และควำมสนใจของนกัศึกษำ 

       ดังนั้ นกำรจัดให้มีกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช แก่นักเรียน  
นกัศึกษำ  เพื่อแนะน ำระบบกำรศึกษำทำงไกล ของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ให้เป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมำกข้ึน 
จึงมีควำมจ ำเป็น และควำมส ำคญั 
        ทั้ งน้ีงำนแนะแนวกำรศึกษำภำยในศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   ได้แบ่งลักษณะของกำร     

แนะแนวกำรศึกษำ เป็น  3 ดำ้น  ไดแ้ก่  ดำ้นท่ี 1 กำรแนะแนวกำรศึกษำส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำ และผูส้นใจ

ทัว่ไปก่อนเรียน   ด้ำนท่ี 2  กำรแนะแนวกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำปัจจุบนั หรือกำรแนะแนวกำรศึกษำ

ระหว่ำงเรียน  และด้ำนท่ี 3 กำรแนะแนวกำรศึกษำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  ซ่ึงกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ

มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี    

ทั้ง  5  จงัหวดั  ไดแ้ก่  จนัทบุรี  ตรำด  สระแกว้  ระยอง  และชลบุรี    เป็นกำรแนะแนวกำรศึกษำในดำ้นท่ี 1   

คือกำรแนะแนวกำรศึกษำส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำ และผูส้นใจทัว่ไปก่อนเรียนให้รับทรำบขอ้มูลข่ำวสำร  

เก่ียวกบักำรศึกษำทำงไกล  เพื่อเป็นแนวทำงกำรตดัสินใจศึกษำต่อ  
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       กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  จึงเป็นเป็นกำรให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนกำรศึกษำ   เน่ืองจำกขอ้มูล

เก่ียวกบักำรศึกษำทำงไกล  ท่ีมีควำมถูกตอ้งชดัเจนกำรแนะแนวทำงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บฟัง  ย่อมมีผลต่อ

กำรตดัสินใจในกำรสมคัรเขำ้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช    และเพื่อให้บุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งมี

ควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ สถำนศึกษำ  และ

รู้จกัระบวนกำรท ำงำนท่ีชดัเจน  เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนใหป้ระสบผลส ำเร็จเพื่อพฒันำกำรท ำงำนต่อไป

ในอนำคต   จึงจ ำเป็นตอ้งจดัท ำคู่มือปฏิบติังำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ 

สถำนศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  

 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังำนทรำบและเขำ้ใจในขั้นตอน กระบวนกำรปฏิบติังำนแนะแนว 

กำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ณ   สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี 

                    2.2  เพื่อเป็นขอ้มูลกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบติังำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ   

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ณ   สถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  

                    2.3  เพื่อใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงในกำรปฏิบติังำนและเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับขั้นตอนในกำร

ปฏิบติังำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ณ สถำนศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

 

3.  ขอบเขตเนือ้หา 

        ขอบเขตของกำรจดัท ำคู่มือกำรแนะแนวศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ สถำนศึกษำ   
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  เพื่อให้นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพและบุคลำกร    
ท่ีเก่ียวขอ้งได้ใช้เป็นแนวปฏิบติั  โดยครอบคลุมเน้ือหำ  โครงสร้ำงขององค์กรและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ขั้นตอนของกำรปฏิบติังำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแกไ้ข  โดยเน้ือหำของคู่มือฉบบัน้ี 
เจำะจงเฉพำะกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  ณ  สถำนศึกษำในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   ทั้ง  5 จงัหวดั  ไดแ้ก่  จนัทบุรี  ตรำด  สระแกว้  ระยอง  และชลบุรี 
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4. นิยามศัพท์  

        4.1 ระบบกำรศึกษำทำงไกล  หมำยถึง  วธีิกำรศึกษำผำ่นส่ือกำรสอน ต่ำง ๆ   ไดแ้ก่ ศึกษำจำก 

วสัดุกำรศึกษำ  ไดแ้ก่ เอกสำรประกอบกำรสอน   แบบฝึกปฏิบติั    ซีดีเสียงประจ ำชุดวิชำ และวสัดุกำรศึกษำ

อ่ืน ๆ   กำรศึกษำจำกรำยกำรวทิยกุระจำยเสียง หรือรำยกำรทำงวิทยโุทรทศัน์ ประกอบชุดวชิำ    กำรเขำ้รับกำร

สอนเสริม  ณ   ศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ประจ ำจงัหวดั  หรือ กำรรับชมกำรสอน

เสริม (บำงชุดวชิำ) ไดท้ำงอินเทอร์เน็ต ผำ่นทำง www.stou.ac.th    

      4.2  นกัเรียน  นกัศึกษำ  หมำยถึง  ผูท่ี้ก  ำลงัศึกษำอยูใ่นระดบัชั้น  มธัยมศึกษำ, ปวช, ปวส. ของ 

สถำนศึกษำ ต่ำง ๆ  ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ทั้ ง 5 จงัหวดั  ได้แก่  

จงัหวดัจนัทบุรี  สระแกว้ ตรำด  ระยอง  และชลบุรี 

       4.3  กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ  ในเขตพื้นท่ี 

รับผิดชอบ ของศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   หมำยถึง  กำรจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำ  กำรบรรยำย       

โดยใหค้วำมรู้ และขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำทำงไกลของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   หลกัสูตรท่ีเปิดสอน

เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจสมคัรเขำ้ศึกษำต่อ   แก่ นกัเรียน นกัศึกษำ  ณ สถำนศึกษำต่ำง ๆ ในเขต

พื้นท่ีรับผิดชอบ ของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ทั้ง 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  จนัทบุรี  ตรำด  สระแกว้  ระยอง  

และชลบุรี 

       4.4  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  หมำยถึง  ศูนยว์ิทยพฒันำมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

จนัทบุรี ตวัแทนของมหำวิทยำลัยรับผิดชอบเขตพื้นท่ีในกำรให้บริกำร ภำคตะวนัออก 5 จงัหวดั ได้แก่  

จนัทบุรี  ตรำด  สระแกว้  ระยอง  และชลบุรี 

 

5. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

       5.1  เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนส ำหรับนกัแนะแนวกำรศึกษำและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ไดเ้รียนรู้และ 

เขำ้ใจระบบกำรท ำงำน    สำมำรถปฏิบติังำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช                

 ณ    สถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ได้อย่ำงถูกตอ้งตำมขั้นตอนอย่ำง    

เป็นระบบ 
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5.2  เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพฒันำงำนปฏิบติังำนกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำต่อ   

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ณ   สถำนศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

ใหป้ระสบผลส ำเร็จ และ ป้องกนัปัญหำท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

        5.3   เป็นแหล่งขอ้มูลควำมรู้ด้ำนกำรแนะแนวศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ณ 

สถำนศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่ 2 

วเิคราะห์งาน 

 มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   มุ่งเน้นกำรพฒันำระบบกำรศึกษำทำงไกลท่ีมีประสิทธิภำพ 
และให้ควำมส ำคญัในกำรจดับริกำรนกัศึกษำอย่ำงทัว่ถึงมำกท่ีสุดเพื่อเปิดโอกำสกำรศึกษำ   และเสริมสร้ำง
ระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน    จึงจดัตั้งศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.  เพื่อเป็นเครือข่ำยในกำร
ให้บริกำรกำรศึกษำ  แก่นักศึกษำในส่วนภูมิภำค      ดงันั้น ผูป้ฏิบติังำนแนะแนวกำรศึกษำจ ำเป็นจะตอ้งรู้ 
ขอ้มูลเก่ียวกบั  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และแผนยุทธศำสตร์  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ มหำวิทยำลยัและ
โครงกำรสร้ำงบริหำรงำนศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.    โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. 
จนัทบุรี    บทบำทหนำ้ท่ี  และภำระงำนในต ำแหน่งนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. 
จนัทบุรี   และขั้นตอนกำรปฏิบติังำน   เพื่อใหรู้้ถึงภำพรวมของกำรท ำงำนซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 

1. วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และแผนยุทธศาสตร์ 

      จำกผลกำรประเมินสภำพแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกของมหำวิทยำลยั   พบวำ่มีหลำยปัจจยั  

ท่ีส่งผลกระทบเชิงโอกำส (Opprtunity) และอุปสรรค (Threat)   ต่อกำรพฒันำมหำวิทยำลัยระยะ 5 ปี          

(2556-2560)    เม่ือประเมินสภำพแวดลอ้มภำยในท่ีมำจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness)  ในแต่ละ

พนัธกิจท่ีคน้พบ  จึงน ำไปสู่กำรทบทวน ยืนยนั วิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) ท่ีเคยก ำหนดไวจ้ำก

แผนพฒันำ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ระยะ5 ปี  แรก (2552-2556) ดงัต่อไปน้ี 

       วิสัยทัศน์ (Vision) มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช เป็นมหำวิทยำลยัเปิดท่ีใชร้ะบบกำรศึกษำ

ทำงไกลชั้นน ำของโลก ใหก้ำรศึกษำตลอดชีวติส ำหรับทุกคน  

        พนัธกจิ (Mission)  

        ส ำหรับกำรก ำหนดพนัธกิจในแผนพฒันำ มสธ. ฉับบน้ี ไดมี้กำรพิจำรณำทบทวนพนัธกิจเดิม

และก ำหนดพนัธกิจใหม่ใหมี้ควำมชดัเจนมำกข้ึน ตำมรำยละเอียด ดงัตำรำงท่ี 2.1 
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ตำรำงท่ี 2.1  พนัธกิจเดิมและพนัธกิจใหม่                                                  

พนัธกจิเดิม (พ.ศ.2552-2556) พนัธกจิใหม่ (พ.ศ.2556-2560) 

1.กำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน ทำงไกลโดย

มุ่งผลิตบณัพิตทุกระดบัเพื่อตอบสนองต่อ

กำรพฒันำประเทศ 

1.พฒันำระบบกำรศึกษำทำงไกลและ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยมุ่งผลิต

บณัฑิตทุกระดบัเพื่อตอบสนองต่อกำร

พฒันำประเทศ 

2.วจิยั ส่งเสริมและพฒันำองคค์วำมรู้และ

ภูมิปัญญำไทย 

2.วจิยั ส่งเสริมและพฒันำองคค์วำมรู้ดำ้น

กำรศึกษำทำงไกลและองคค์วำมรู้ดำ้นกำร

พฒันำประเทศยิง่ข้ึน 

3.พฒันำทรัพยำกรมนุษยร์วมถึงพฒันำ

ชุมชน องคก์รสถำบนัในสังคม เพื่อน ำไปสู่

สังคมแห่งกำรเรียนรู้และสังคมฐำนควำมรู้ 

3.บริกำรวชิำกำรโดยพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์

ชุมชน และองคก์รสถำบนัในสังคม เพื่อ

น ำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้  สังคม

ฐำนควำมรู้ 

4.อนุรักษ ์ส่งเสริม พฒันำศิลปะและ

วฒันธรรม 

4.อนุรักษ ์ส่งเสริม พฒันำศิลปะและ

วฒันธรรมของชำติ 

5.กำรพฒันำองคก์ร 5.พฒันำองคก์รสู่กำรเป็นมหำวทิยำลยัเปิด

ชั้นน ำของโลก 

 

        จำกพนัธกิจดังกล่ำวมหำวิทยำลัยได้เพิ่มควำมหมำยท่ีมุ่งสะท้อนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของ

มหำวิทยำลยั และตอบสนองภำรกิจพื้นฐำนในกำรจดัตั้ งมหำวิทยำลยั หรือเป้ำประสงค์ของมหำวิทยำลัย        

และเป้ำหมำยท่ีสำมำรถบ่งบอกขอบข่ำยงำนหรือบริบทภำยในแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยในระย 5 ปี         

(2556-2560) ซ่ึงมีรำยะเอียดดงัน้ี 

    พันธกิจที่ 1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิต

บัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  โดยมีควำมมุ่งประสงค์เพื่อเป็นมหำวิทยำลัยเปิด

ทำงไกลชั้นน ำท่ีมีมำตรฐำน    ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลควบคู่กับกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม             

และมีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ  สำมำรถตอบสนองต่อกำรพฒันำสังคม

และประเทศอยำ่งย ัง่ยนื   
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    บริบทในแผนยุทธศาสตร์ฯ      เพิ่มกำรเปิดสอนหลกัสูตรนำนำนำชำติและโครงกำร

สัมฤทธิบตัรภำษำต่ำงประเทศ  พร้อมทั้ งจัดท ำข้อตกลงว่ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติกับ

สถำบนักำรศึกษำในต่ำงประเทศเพิ่มมำกข้ึนและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทนัสมยั  ยกระดบักำรศึกษำ

ทำงไกลของมหำวิทยำลยั  ทั้งส่ือกำรศึกษำและระบบบริกำรกำรศึกษำและนกัศึกษำภำยใตคุ้ณภำพมำตรฐำน

กำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำทั้งในระดบัชำติและนำนำชำติ 

      พันธกิจที่ 2. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการ

พัฒนาประเทศยิ่งขึน้  โดยมีควำมมุ่งประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลดำ้นบริหำรควำมรู้จำก

งำนวจิยั สร้ำงนวตักรรมกำรวจิยั      ส ำหรับพฒันำกำรเรียนกำรสอนทำงไกลและพฒันำองคค์วำมรู้สู่ควำมเป็น

เลิศ และพฒันำงำนวิจยัท่ีตอบสนองต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนและพฒันำประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม  

กำรเมือง  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม    ภำยในขอบข่ำยงำน 

   บริบทใน แผนยุทธศาสตร์ฯ  มุ่งเนน้พฒันำคุณภำพงำนวิจยัเพื่อสนบัสนุนกำรเรียน

กำรสอนทำงไกลและกำรพฒันำประเทศ 

 พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและองค์กรสถาบันในสังคมเพื่อ

น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  สังคมฐานความรู้ โดยมีควำมมุ่งประสงคเ์พื่อตอ้งกำรให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

และสังคมฐำนควำมรู้ภำยใตข้อบข่ำยงำน 

   บริบทในแผนยุทธศาสตร์ฯ  มุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุมประชำชน

กลุ่มต่ำง ๆ   อย่ำงทัว่ถึงและพฒันำคุณภำพกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมของมหำวิทยำลยั    เพื่อให้ทกัษะ   

ในกำรพฒันำตนเองและทกัษะในกำรด ำเนินชีวิตไดอ้ย่ำงเท่ำทนัในยุคปัจจุบนั   รวมทั้งยกระดบัแหล่งเรียนรู้

ของมหำวทิยำลยัใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตำมอธัยำศยัและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต   ภำยใตก้ำรมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและสังคมเป็นส ำคญั 

 พันธกิจที่ 4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ   โดยมีควำมมุ่งประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมกำรอนุรักษ์   พฒันำศิลปวฒันธรรมของไทยและเผยแพร่สู่ประชำคมอำเซียน   ตลอดจนกำรพฒันำ

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ  ดำ้นศิลปวฒันธรรม   และใหมี้โครงสร้ำงองคก์รดำ้นศิลปวฒันธรรมท่ีเหมำะสม  ทั้งน้ี

เพื่อใหมี้กำรบูรณำกำรดำ้นท ำนุศิลปวฒันธรรมกบักำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำรวิจยัภำยในขอบข่ำยงำน 

    บริบทในแผนยุทธศาสตร์ฯ   มุ่งเน้นพฒันำอุทยำนกำรศึกษำ มสธ. ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้วทิยำกำรดำ้นศิลปวฒันธรรมตำมอธัยำศยั และจดักิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ ์พฒันำศิลปวฒันธรรมใน
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โอกำสต่ำง ๆ อยำ่งเหมำะสม  ตลอดจนส่งเสริมเผยแพร่ดำ้นศิลปะและวฒันธรรมให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกนัทั้ง

ในระดบัชำติและนำนำชำติ 

      พันธกิจที่ 5.  พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดช้ันน าของโลก  โดยมีควำมมุ่งประสงค์

เพื่อให้มหำวิทยำลยัมีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีได้คุณภำพมำตรฐำน    เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิง

ยุทธศำสตร์มีโครงสร้ำงและระบบงำนของหน่วยงำนท่ีสอดคล้องกบัภำรกิจ    ทั้งในปัจจุบนัและกำรเป็น

มหำวิทยำลัยในก ำกับในอนำคต    มีระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีตอบสนองต่อกำรบริหำรจดักำรท่ีมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลและบุคลำกรสำมำรถปฏิบติังำนอยำ่งมีควำมสุข  มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ท่ีมีมำตรฐำนและทนัสมยั  ส ำหรับใช้ในกำรบริหำร  กำรบริกำรและกำรจดักำรเรียนกำรสอนและสุดทำ้ยมี

โครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นภำยภำพท่ีเอ้ือต่อกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ภำยใตข้อบข่ำยงำน 

     บริบทในแผนยุทธศาสตร์ฯ    มุ่งเนน้พฒันำโครงสร้ำง “บำ้น มสธ.” ดว้ย 4 เสำหลกั

ท่ีใชใ้นกำรบริหำรจดักำร ประกอบดว้ย 

    - i-DU ( ICT-Driven University)   กำรน ำไอซีทีมำใช้ขับเคล่ือน

มหำวทิยำลยัในทุกพนัธกิจโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ดำ้นกำรศึกษำทำงไกลท่ีตอ้งทนัสมยัหลำกหลำย  ผูเ้รียนสำมำรถ

เลือกใชไ้ดต้ำมอธัยำศยั 

    - Our STOU Culture  “ทรัพยำกรมนุษยเ์ป็นหวัใจกำรพฒันำ” จะมีกำรสร้ำง

วฒันธรรมองคก์รในควำมเป็น “มหำวิทยำลยัของเรำ” รักษำน ้ ำใจบุคลำกรดว้ยกนั “ฉนัทน์อ้งพี่” มี “สุขภำวะ

ในท่ีท ำงำน”    มีกำรมุ่งสู่สำกล (Internationalization)    ดว้ยกำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถทำงภำษำ 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่  ภำษำองักฤษ  ภำษำจีน  และภำษำในประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน 

    - ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน  ท่ีจะท ำให้มหำวิทยำลยัสำมำรถพฒันำไดด้ว้ยกำร

เพิ่มรำยไดล้ดรำยจ่ำย  เกิดควำมแขง็ทำงกำรเงินของมหำวทิยำลยั อยำ่งย ัง่ยนื 

    - กำรจดักำรกระบวนกำร จะมีกำรปรับโครงสร้ำงองคก์รบำงหน่วยงำนให้

เหมำะสม  เท่ำกนักำรเปล่ียนแปลง พฒันำกระบวนกำรท ำงำนแบบ   E-Government   ทบทวนจดัเก็บ   

ปรับปรุงกฎระเบียบ ประกำศต่ำง ๆ   ใหเ้ป็นหมวดหมู่คล่องตวัภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล  (ร่ำงแผนยทุธศำสตร์ 

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ระยะ 5 ปี  วนัที 19 กุมภำพนัธ์ 2557 จำก http://www.stou.ac.th 

/EDOWMENT/OPR/Planing/pl_6/policy/index.html) 

 

http://www.stou.ac.th/EDOWMENT/OPR/Planing/pl_6/policy/index.html
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       จำกพนัธกิจ และยุทธศำสตร์ดงักล่ำว    งำนแนะแนวกำรศึกษำอยู่ในประเด็นของ พนัธกิจท่ี 3     

ยุทธศำสตร์มุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ครอบคลุมประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ อยำ่งทัว่ถึง และพฒันำคุณภำพ

กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมของมหำวิทยำลยั   เพื่อให้ทกัษะในกำรพฒันำตนเองและทกัษะในกำรด ำเนิน

ชีวิตได้อย่ำงเท่ำทนัในยุคปัจจุบนั รวมทั้งยกระดับแหล่งเรียนรู้ของมหำวิทยำลยัให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตำม

อธัยำศยัและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ ภำยใตก้ำรมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเป็นส ำคญั 

  ดงันั้นงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  ของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ซ่ึงมีบทบำทหน้ำท่ี

รับผิดชอบงำนด้ำนบริกำรกำรศึกษำ   จึงด ำเนินงำนต่ำง ๆ  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์  

ของมหำวิทยำลยั  โดยเฉพำะงำนแนะแนวกำรศึกษำ  ท่ีเป็นกำรจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำส ำหรับนกัเรียน 

นกัศึกษำและผูส้นใจทัว่ไปหรือกำรแนะแนวกำรศึกษำก่อนเรียน  โดยให้ควำมรู้และขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำ

ทำงไกลของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   เพื่อให้นกัเรียน  นกัศึกษำ ไดรั้บทรำบขอ้มูลและสำมำรถน ำ

ขอ้มูลไปตดัสินใจเลือกสมคัรเขำ้ศึกษำต่อ  ไดมี้ทำงเลือกในกำรศึกษำต่อเพิ่มข้ึน   ซ่ึงถือวำ่เป็นกำรขยำยโอกำส

ทำงกำรศึกษำ  และเป็นกำรพฒันำคุณภำพรวมถึงศกัยภำพของผูเ้รียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มข้ึน   ทั้งน้ี

แสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแผนพฒันำมหำวทิยำลยักบังำนได ้ตำมแผนผงัท่ี 2.1 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.1  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแผนพฒันำมหำวทิยำลยักบังำน 

 

 

วสิยัทศัน ์

พนัธกิจ 

แผนยทุธศำสตร์ 

แผนกำร 

ด ำเนินงำน 

ด ำเนินกิจกรรมตำม

แผนงำนท่ีก ำหนด 

ประเมินผลกำร

ด ำเนินงำน 

 

รำยงำนประจ ำปี 

ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อตอบสนอง 
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2.  โครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

โครงสร้ำงกำรบริหำรของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ             

รองอธิกำรบดี ดงัภำพท่ี 2.2  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

ภำพท่ี  2.2  แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำร มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

จำกภำพท่ี 2.2   อธิบำยหน่วยงำนในสังกดัฝ่ำยต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของ 

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ไดด้งัน้ี   

1. ฝ่ำยวชิำกำร มีหน่วยงำนในสังกดั คือ สำขำวชิำกำรต่ำง ๆ ส ำนกัทะเบียนและวดัผล         
ส ำนกับณัฑิตศึกษำและส ำนกัวชิำกำรยกเวน้ฝ่ำยพฒันำคณำจำรย  ์
                   2.  ฝ่ำยบริหำร มีหน่วยงำนในสังกัดคือ  ศูนย์วิทยพัฒนำและงำนประสำนศูนย์วิทยพฒันำ  
กองกลำงยกเวน้งำนประชำสัมพนัธ์  กองกำรเจำ้หนำ้ท่ีเฉพำะงำนวนิยั และนิติกร งำนอำคำรสถำนท่ี  ศูนยว์ิทยุ
ส่ือสำร   
                  3.  ฝ่ำยวำงแผนและวิจยั  มีหน่วยงำนในสังกดั คือ สถำบนัวิจยัและพฒันำ และกองแผนงำนยกเวน้
งำนพฒันำระบบงำนและคุณภำพกำรบริหำรจดักำร 
 

ฝ่ำ
ยเท

คโ
นโ

ลย
 ี

สำ
รส

นเ
ทศ

 

ฝ่ำ
ยว
ำง
แผ

นแ
ละ

วจิ
ยั 

 

ฝ่ำ
ยบ

ริห
ำร

 

ฝ่ำ
ยว
ชิำ
กำ
ร 

  

ฝ่ำ
ยบ

ริก
ำร
กำ
รศึ
กษ

ำ 

 

ฝ่ำ
ยก
ำร
เงิน

 

ฝ่ำ
ยสื่

อส
ำร
อง
คก์

รแ
ละ

 
วเิท

ศสั
มพ

นัธ
์ 

  

ฝ่ำ
ยท

รัพ
ยส์ิ

น 

ฝ่ำ
ยท

รัพ
ยำ
กร
บุค

คล
แล

ะ 

พฒั
นำ

ระ
รบ

บ 

  

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดี ผูช่้วยอธิกำรบดี 
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               4.   ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ   มีหน่วยงำนในสังกดั  คือ  สถำบนัวจิยัและพฒันำและ           

กองแผนงำนยกเวน้งำนพฒันำระบบงำนและคุณภำพกำรบริหำรจดักำร ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศมีหน่วยงำน
ในสังกดัคือ ส ำนกัเทคโนโลยกีำรศึกษำ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ และส ำนกับรรณสำรสนเทศ 

                5.  ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ มีหน่วยงำนในสังกดัคือ ส ำนกัพิมพ ์ ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยีกำรพิมพ์
แห่งชำติ  ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ ศูนยส์ำรสนเทศและศูนยบ์ริกำรร่วมแบบครบวงจร  

                     6.  ฝ่ำยกำรเงิน มีหน่วยงำนในสังกดั คือ กองคลงั และกองพสัดุ  
                     7.  ฝ่ำยทรัพยสิ์น มีหน่วยงำนในสังกดั คือ ส ำนกักำรศึกษำต่อเน่ืองและศูนยส์ัมมนำและฝึกอบรม 
                     8.  ฝ่ำยส่ือสำรองคก์รและวเิทศสัมพนัธ์ มีหน่วยงำนในสังกดั คือ กองกลำงเฉพำะงำน 
ประชำสัมพนัธ์ และงำนวเิทศสัมพนัธ์ 

10. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและพฒันำระบบ มีหน่วยงำนในสังกดั คือกองกำรเจำ้หนำ้ท่ียกเวน้ 
งำนวนิยัและนิติกร ส ำนกัวชิำกำรเฉพำะฝ่ำยพฒันำคณำจำรย ์กองแผนงำนเฉพำะงำนพฒันำระบบงำนและ 
คุณภำพกำรบริหำรจดักำร และศูนยป์ระสำนงำนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  
(ประกำศมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  เร่ืองกำรก ำหนดหน่วยงำนสังกดัฝ่ำยต่ำง ๆ  ตำมกำรจดัสำยงำน
บริหำรในส ำนกังำนอธิกำรบดี  วนัท่ี  1 กรกฎำคม  2556 ) 
 

3.   การจัดตั้งศูนย์วทิยพฒันา มสธ. 

       จำกแนวคิดของกำรจดัตั้ งมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช เป็นมหำวิทยำลัยเปิด มุ่งเน้นกำร
พฒันำระบบกำรศึกษำทำงไกลท่ีมีประสิทธิภำพ และให้ควำมส ำคญัในกำรจดับริกำรนกัศึกษำอยำ่งทัว่ถึงมำก
ท่ีสุดเพื่อใหส้ำมำรถเปิดโอกำสกำรศึกษำ เสริมสร้ำงระบบกำรเรียนกำรสอนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึนและยงั 
เป็นกำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่ประชำชนท่ีอยูห่่ำงไกล   มหำวทิยำลยัไดก้ ำหนดเป้ำหมำยในกำรใหบ้ริกำรมี 
นโยบำยในกำรให้บริกำร  แก่นักศึกษำทั้งในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคอย่ำงกวำ้งขวำง โดยอำศยัควำม
ร่วมมือทั้งดำ้นทรัพยำกรบุคคล ครุภณัฑ์และอำคำรสถำนท่ี จำกหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ   อำทิ กำรจดัตั้ง
ศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำประจ ำจงัหวดั โดยควำมร่วมมือกบักรมสำมญัศึกษำและศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ 
มุม มสธ. โดยควำมร่วมมือกบักรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน กระทรวงศึกษำธิกำร   

       ต่อมำ ปี 2529  มหำวิทยำลยัไดม้อบหมำยให้ส ำนกับรรณสำรสนเทศซ่ึงเป็นหน่วยงำนให้บริกำร
ห้องสมุดและส่ือกำรศึกษำน ำแนวคิดกำรจดัตั้งศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำคถำวรของส ำนักบริกำร
กำรศึกษำมำไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของส ำนักบรรณสำรสนเทศและเร่ิมก่อตั้งศูนยว์ิทยพฒันำบริกำรในปี 2531     
โดยขอใชท่ี้ดินท่ีเป็นของรำชกำรหรือท่ีเอกชนบริจำค   จดัตั้งศูนยว์ิทยบริกำรท่ีจงัหวดันครศรีธรรมรำชและ
เปิดให้บริกำรเป็นคร้ังแรกในปี  2534   โดยเน้นงำนบริกำรห้องสมุดและเป็นแหล่งในกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำร
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ของมหำวิทยำลยั     ต่อมำปี 2539  ไดเ้ปล่ียนช่ือจำก "ศูนยว์ิทยบริกำร" เป็น "ศูนยว์ิทยพฒันำบริกำร" เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถรองรับงำนดำ้นบริกำรกำรศึกษำและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหำวิทยำลยัไดก้วำ้งขวำงข้ึน 
โดยรับผดิชอบกำรใหบ้ริกำรครอบคลุมพื้นท่ี 5 - 10 จงัหวดั 

      ในปี  2540  ไดมี้จดัตั้งศูนยว์ิทยพฒันำบริกำรท่ีจงัหวดัเพชรบุรี นครสวรรค์ อุบลรำชธำนีและ
สุโขทยั  ต่อมำ ปี 2541  จดัตั้งศูนยว์ทิยพฒันำบริกำรท่ีจงัหวดัอุดรธำนี  และล ำปำง  จำกนั้น ปี 2542  จดัตั้งศูนย์
วิทยพฒันำบริกำรท่ีจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัยะลำ และจดัตั้งศูนย์วิทยพฒันำบริกำร เป็นแห่งสุดท้ำยท่ี
จงัหวดันครนำยก  ในปี 2543  โดยเปล่ียนช่ือจำก "ศูนย์วิทยพฒันำบริกำร" เป็น "ศูนย์วิทยพฒันำ
มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช …(ตำมดว้ยช่ือจงัหวดัท่ีตั้ง)...  หรือเขียนช่ือโดยย่อ เป็น “ศูนยว์ิทยพฒันำ 
มสธ. .....(ตำมดว้ยช่ือจงัหวดัท่ีตั้ง)  

       กำรจดัตั้งศูนยว์ิทยพฒันำมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ในกำรท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนของ
มหำวิทยำลัย ตั้ งอยู่ในส่วนภูมิภำค กระจำยตำมภำคต่ำง ๆ ของประเทศ  รวมทั้งส้ิน   10   แห่ง   ได้แก่         
ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.  ล ำปำง  สุโขทยั  นครสวรรค ์ อุดธำนี   อุบลรำชธำนี  นครนำยก    จนัทบุรี  เพชรบุรี  
นครศรีธรรมรำช  และยะลำ    ดงัภำพท่ี 2.3 
 

                                                                              
ภำพท่ี  2.3  ท่ีตั้งศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. ทั้ง10 แห่งทัว่ประเทศ 
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4. โครงสร้างการบริหารงาน  ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. 

      โครงสร้ำงกำรบริหำรศูนยว์ทิยพฒันำ ในปัจจุบนั ไดเ้ป็นไปตำมประกำศของ
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ลงวนัท่ี   25   สิงหำคม   2550   เร่ืองโครงสร้ำงกำรบริหำรศูนยว์ทิยพฒันำ 
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   โดยศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.  ทั้ง 10  แห่งมีโครงสร้ำงกำรบริหำรข้ึนตรงต่อ
อธิกำรบดี    ดงัภำพท่ี 2.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.4  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 

       จำกแผนผงัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ิทยพฒันำ  มสธ.  ทั้ง 10 แห่ง มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

ใหบ้ริกำรครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัขำ้งเคียง  5-10 จงัหวดั  ดงัน้ี                                              

       ศูนยว์ทิยพฒันำ  มสธ.   มีขอบเขตพื้นท่ีรับผดิชอบใหบ้ริกำรครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัขำ้งเคียง  

5-10 จงัหวดั  ดงัน้ี 

      1.  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. ล ำปำง  ให้บริกำรครอบคลุม  8 จงัหวดัภำคเหนือ ไดแ้ก่ล ำปำง  ล ำพูน 

 เชียงใหม ่แพร่ พะเยำ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน และน่ำน 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
ล ำ
ปำ
ง 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
ยะ
ลำ

 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
สุโ

ขท
ยั 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
จนั

ทบุ
รี

นค
รศ
รีธ
รร
มร

ำช
 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 ม
สธ

. น
คร
ศรี
ธร
รม

รำ
ช 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
นค

รส
วร
รค

 ์

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
อุด

รธ
ำนี

 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
อุบ

ลร
ำช
ธำ
นี 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
นค

รน
ำย
ก 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
เพ
ชร

บุรี
 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

งำนประสำนศูนยว์ทิยพฒันำ

พฒันำ มสธ. 

อธิการบด ี
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      2. ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. สุโขทัย ให้บริกำรครอบคลุม  5 จังหวดั ได้แก่สุโขทัย พิษณุโลก

ก ำแพงเพชร ตำก และอุตรดิตถ ์

      3. ศูนย์วิทยพฒันำ  มสธ. นครสวรรค์  ให้บริกำรครอบคลุม  9  จงัหวดั ได้แก่  นครสวรรค ์

อุทยัธำนี ชยันำท สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี อ่ำงทอง เพชรบูรณ์ และพิจิตร  

      4. ศูนยว์ิทยพัฒันำ มสธ. อุดรธำนี ให้บริกำรครอบคลุม 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ อุดรธำนี หนองบวัล ำภู 

หนองคำย ชยัภูมิ ขอนแก่น เลย สกลนคร มหำสำรคำม กำฬสินธ์ุ และนครรำชสีมำ 

      5. ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. อุบลรำชธำนี ให้บริกำรครอบคลุม 9 จงัหวดั ได้แก่ อุบลรำชธำนี 

อ ำนำจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดำหำร ร้อยเอด็ สุรินทร์ บุรีรัมย ์และนครพนม 

       6. ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. นครนำยก  ให้บริกำรครอบคลุม 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครนำยก ปรำจีนบุรี 

ปทุมธำนี นนทบุรี ฉะเชิงเทรำ พระนครศรีอยธุยำ สมุทรปรำกำร และกรุงเทพมหำนคร 

      7. ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. เพชรบุรี ให้บริกำรครอบคลุม 8 จงัหวดั  ไดแ้ก่ เพชรบุรี สมุทรสงครำม 

รำชบุรี สมุทรสำคร กำญจนบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ สุพรรณบุรี และนครปฐม 

      8. ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.  จนัทบุรี ให้บริกำรครอบคลุม 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จนัทบุรี ตรำด ระยอง 

สระแกว้ ชลบุรี 

      9. ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.  นครศรีธรรมรำช ให้บริกำรครอบคลุม 9  จงัหวดั  ไดแ้ก่ ชุมพร ระนอง 

นครศรีธรรมรำช พทัลุง ตรัง สุรำษฎร์ธำนี กระบ่ี พงังำ และภูเก็ต 

      10. ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. ยะลำ ให้บริกำรครอบคลุม 7 จงัหวดั ได้แก่ ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส 

สงขลำ สตูล พทัลุง และตรัง 

5.  โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี 

       ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี เป็นหน่วยงำนเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช      

ในส่วนภูมิภำคเขตภำคตะวนัออก  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในศูนยพ์ฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ดงัแผนผงั

ภำพท่ี 2.5    
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ภำพท่ี 2.5  แผนผงัแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ทิยพฒันำ มสธจนัทบุรี 

      จำกโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  มีผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ิทยพฒันำ  และ

หวัหนำ้งำน   เป็นผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั   ภำยในศูนยฯ์  แบ่งหน่วยงำนรับผดิชอบ  3  งำน แต่ละงำนมีหนำ้ท่ี

ควำมรับผดิชอบดงัน้ี 

นางณัชชามนต์  นิธิโชติพฒัน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

(หัวหน้างาน)           

นายพษิณูพร   รุโจปการ 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

(หัวหน้างาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงอนงคน์ำรถ  ปำนมณี 

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป 
 

นำยพยงุทรัพย ์ สีนำค 

เจำ้หนำ้ท่ีบนัทึกขอ้มลู 
 

นำยก ำธรพล  อ่ิมผอ่ง 

พนกังำนขบัรถยนต ์
 

นำยกฤษณะ  พิมพำพนัธ์ 

พนกังำนขบัรถยนต ์
 

นำงส ำรำญ  ชูจิตร 

นกักำรภำรโรง 
 

นำงสำวกล่ินขจร  ชมจนัทร์ 

คนงำน 
 

นำยจิรศกัด์ิ  รัตนำธรรม 

คนสวน 
 

นางอุรชา  อ่อนลมัย 

  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ 

นำยกิตติศกัด์ิ  แกว้หล่อ 

นกัวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

กำร 
นำยณรงคศ์กัด์ิ  หมวกหม่ืนไวย 

 นำยช่ำงศิลป์ 

กำร 

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

             นกัวชิำกำรโสตทศันศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวสุมลมำลย ์ สร้อยรัตน์ 

บรรณำรักษ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวศศธร  เจตน์มงคล 

บรรณำรักษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยถำวร  คงแกว้ 

นำยช่ำงอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยมำรุต  ณ พทัลุง 

นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 

 (หัวหน้างาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอ านวยการและธุรการ งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 

 

งานบริการส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 
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5.1 งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร รับผดิชอบงำนสำรบรรณ  งำนบุคคล  งำนกำรเงิน  งำนบญัชี     

งำนพสัดุครุภณัฑ ์ งำนอำคำรสถำนท่ี  งำนยำนพำหนะ งำนรักษำควำมปลอดภยั  งำนประชำสัมพนัธ์ 

งำนประกนัคุณภำพ  กำรบริหำรควำมเส่ียง  กำรจดักำรควำมรู้ กำรควบคุมภำยใน  กำรจดัท ำแผนปฏิบติั

รำชกำรประจ ำปี และงำนอ่ืน ๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

5.2 งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  กำรรับลงทะเบียนเรียน  งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  

กำรปฐมนิเทศนกัศึกษำ  ใหค้  ำปรึกษำ  รับผดิชอบงำนรณรงครั์บสมคัรนกัศึกษำใหม่  กำรจ ำหน่ำยระเบียบกำร

สมคัร  กำรจดันิทรรศกำร  งำนสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ และชมรมบณัฑิต  กำรดูแลมำตรฐำน

เครือข่ำยให้บริกำรในทอ้งถ่ิน     กำรจดักิจกรรมร่วมกบัสมำคมสุโขทยัธรรมำธิรำช     กำรร่วมมือองคก์รอ่ืน

ในทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในลกัษณะต่ำง ๆ และงำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ

มอบหมำย 

 5.3 งำนบริกำรส่ือและเทคโนโลยกีำรศึกษำ  รับผดิชอบกำรใหบ้ริกำรหอ้งสมุดและส่ือกำรศึกษำ 

ท่ีมหำวิทยำลัยผลิต  กำรบริกำรเทคโนโลยีต่ำง ๆ กำรผลิตส่ือพื้นฐำน  ประสำนงำนเช่ือมโยงเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ของมหำวทิยำลยั กำรส่งเสริมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  กำรบ ำรุงรักษำโสตทศันูปกรณ์และ

คอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงเครือข่ำยระหวำ่งหอ้งสมุดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และงำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

6.  บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี 

       มหำวิทยำลยัจดัตั้ งศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.  เพื่อให้บริกำรนักศึกษำ ประชำชนในส่วนภูมิภำค       

โดยมีภำรกิจ  3  ดำ้นดงัน้ี 

       6.1  ภารกจิทีม่ีต่อมหาวทิยาลยั   
               6.1.1  เป็นหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีรองรับกิจกรรมกำรสอน  กำรฝึกอบรมและบริกำรศึกษำ    

อ่ืน ๆ ท่ีมหำวทิยำลยัจะจดัใหมี้ข้ึน  และด ำเนินกำรใหบ้รรลุเป้ำหมำย 
                             6.1.2  เป็นเครือข่ำยของมหำวทิยำลยัในกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ของมหำวทิยำลยัแก่นกัศึกษำ 
และประชำชน 

6.1.3  เป็นแหล่งกลำงในกำรประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหำวทิยำลยัทุก 
รูปแบบ  เพื่อสร้ำงควำมเช่ือถือศรัทธำใหก้บันกัศึกษำและประชำชนต่อมหำวทิยำลยั 

6.1.4  เป็นหน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรกิจกรรมทำงดำ้นวชิำกำรและวชิำชีพเพื่อกระจำยควำมรู้ 
และรำยไดสู่้ชุมชน 
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6.1.5  เป็นหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีรวบรวมขอ้มูลข่ำวสำรของชุมชนน ำเสนอต่อมหำวทิยำลยั 
เพื่อกำรวำงแผนพฒันำหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน  กำรวจิยัใหถู้กตอ้งทนัสมยั  ตรงต่อควำมตอ้งกำร 

6.1.6  เป็นหน่วยงำนรับปัญหำอุปสรรคของกำรเรียนกำรสอนจำกผูเ้ก่ียวขอ้งน ำเสนอต่อ 
มหำวทิยำลยั 

6.1.7  เป็นศูนยก์ลำงระดมศกัยภำพของบณัฑิต  ศิษยเ์ก่ำ  และผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถมำ 
ช่วยเหลือกิจกรรมของมหำวทิยำลยั 

6.1.8  เป็นหน่วยงำนท่ีเป็นพื้นฐำนในทอ้งถ่ินใหแ้ก่มหำวทิยำลยัในกำรเผยแพร่ควำมรู้แก่ 
ประชำชนและชุมชนในชนบทท่ีห่ำงไกล 

6.1.9  สร้ำงบทบำทควำมเป็นผูน้ ำชุมชนในทอ้งถ่ินภูมิภำคทำงดำ้นวชิำกำร  วชิำชีพใน 
ระดบัอุดมศึกษำ 

6.1.10 สร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนระหวำ่งชุมชนกบัมหำวทิยำลยัในกำรใหค้วำม 
ร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 

6.1.11 ส่งเสริมช้ีน ำใหเ้ห็นคุณค่ำของกำรศึกษำเพื่อชีวติกำรพฒันำคุณภำพตนเอง  โดย 
สมคัรเขำ้เป็นนกัศึกษำตำมโครงกำรต่ำง ๆ  

6.1.12 เป็นหน่วยงำนท่ีจะสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรวจิยัของคณำจำรยแ์ละนกัศึกษำ 
ทุกระดบั 

         6.2  ภารกจิทีม่ีต่อนักศึกษาและผู้เรียนของมหาวทิยาลยั 
6.2.1  เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลทำงวชิำกำรเพื่อประโยชน์ในกำรคน้ควำ้และศึกษำของ 

นกัศึกษำ 
6.2.2  ส่งเสริม  สนบัสนุนบริกำรคน้ควำ้เสริมควำมรู้ในระบบกำรเรียนกำรสอน  โดยใช ้

เทคโนโลยสีมยัใหม่ผำ่นระบบเครือข่ำยต่ำง ๆ  
6.2.3  เป็นแหล่งบริกำรทำงวชิำกำรแก่นกัศึกษำ  ไดแ้ก่  กำรสอนเสริม  สัมมนำเสริมระดบั 

บณัฑิตศึกษำและกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ของมหำวทิยำลยั 
6.2.4  เป็นสถำนท่ีพบปะระหวำ่งคณำจำรยก์บันกัศึกษำโดยกำรนดัหมำย 
6.2.5  เป็นหน่วยงำนตอบปัญหำของนกัศึกษำในเร่ืองกำรเรียน กำรสอน กำรวจิยั และ  

กำรวดัผล 
6.2.6  เป็นหน่วยจดับริกำรสำรสนเทศทุกรูปแบบแก่นกัศึกษำทุกระดบั  ทุกหลกัสูตรของ 

มหำวทิยำลยัและประชำชนผูส้นใจ 
6.2.7  เป็นหน่วยงำนท่ีช่วยเหลือ  แนะน ำและแนะแนวทำงกำรศึกษำ 
6.2.8  เป็นสถำนท่ีพบปะระหวำ่งนกัศึกษำดว้ยกนัหรือคณำจำรย ์ เพื่อควำมสัมพนัธ์และ 

ควำมอบอุ่นเสมือนมีชั้นเรียน 
6.2.9  สนบัสนุนกำรท ำงำนวจิยัหรืองำนวชิำกำรของนกัศึกษำและผูเ้รียนของมหำวทิยำลยั 
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6.2.10  เป็นหน่วยงำนประสำนกบัสถำบนักำรศึกษำอ่ืน ๆ ในกำรช่วยเหลือ  และจดับริกำร 
กำรศึกษำแก่ผูเ้รียนและผูฝึ้กอบรมตำมหลกัสูตรต่ำง ๆ 

6.2.11 เป็นหน่วยประสำนกำรด ำเนินงำนของชมรมนกัศึกษำ  ชมรมบณัฑิตของ 
มหำวทิยำลยั  รวมทั้งสมำคม ชมรมต่ำง ๆ ในทอ้งถ่ิน 

     6.3  ภารกจิทีม่ีต่อประชาชนและชุมชน 
6.3.1  เป็นแหล่งวทิยำกำรควำมรู้ในระดบัอุดมศึกษำส ำหรับกำรศึกษำคน้ควำ้ของประชำชน 

ทัว่ไป 
6.3.2  เป็นหน่วยงำนบริกำรส่งเสริมกำรอ่ำน  เสริมควำมรู้ท่ีเขำ้ใจง่ำย  น่ำสนใจ  และเป็น 

ประโยชน์ต่อชุมชนและประชำชนทัว่ไป 
6.3.3  จดับริกำรสถำนท่ีในกำรประชุม  สัมมนำ  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
6.3.4  เป็นแหล่งวทิยำกำรสมยัใหม่เพื่อกำรศึกษำหำควำมรู้ดว้ยตนเองของประชำชนทัว่ไป  

โดยไม่มุ่งหวงัปริญญำ  หรือประกำศนียบตัร 
6.3.5  เป็นหน่วยงำนท่ีแนะน ำส่งเสริมอำชีพใหแ้ก่ชุมชนเพื่อเพิ่มรำยไดข้องประชำชนโดย 

วทิยำกรทั้งจำกส่วนกลำงและระดบัทอ้งถ่ิน 
6.3.6  เป็นหน่วยงำนท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันำคุณภำพของชุมชนและคนในชุมชน 
6.3.7  เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลและคน้ควำ้ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ินใน 

ภูมิภำคนั้น ๆ 
6.3.8  เป็นหน่วยงำนท่ีจะสร้ำงควำมเช่ือถือศรัทธำต่อมหำวทิยำลยั 
6.3.9  เป็นหน่วยงำนประสำนงำนกบัหน่วยงำนและสถำบนัอ่ืน ๆ ในกำรจดับริกำรทำง 

วชิำกำรและวชิำชีพท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

7. บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วทิยพฒันา 

มสธ.  จันทบุรี 

       งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ซ่ึงเป็นหน่วยงำนหน่ึงภำยในศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   

มีบทบำทหนำ้ท่ีรับผดิชอบดำ้นกำรใหบ้ริกำรทำงกำรศึกษำ  รับผดิชอบงำนรณรงครั์บสมคัรนกัศึกษำใหม่   

งำนกำรจ ำหน่ำยระเบียบกำรสมคัร  กำรรับลงทะเบียนเรียน  งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  งำนปฐมนิเทศ

นักศึกษำใหม่  งำนให้ค  ำปรึกษำ  งำนกำรจัดนิทรรศกำรกำรศึกษำทำงไกล  งำนสนับสนุนกิจกรรม          

ชมรมนกัศึกษำ และชมรมบณัฑิต  กำรดูแลมำตรฐำนเครือข่ำยให้บริกำรในทอ้งถ่ิน   กำรจดักิจกรรมร่วมกบั

สมำคมสุโขทยัธรรมำธิรำช  กำรร่วมมือองคก์รอ่ืนในทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมภำพลกัษณ์  กำรบริกำรวิชำกำร  แก่
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สังคม ในลกัษณะต่ำง ๆ  และงำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส่งเสริมและบริกำร

กำรศึกษำดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.6  แผนผงัแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 

 

      ทั้งน้ี งำนแนะแนวกำรศึกษำ เป็นส่วนหน่ึงของงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ    โดยกำร

ด ำเนินงำนแนะแนวกำรศึกษำภำยในศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   แบ่งลกัษณะของกำรแนะแนวกำรศึกษำ 

เป็น  3  ดำ้น  ไดแ้ก่ 

       1.  กำรแนะแนวกำรศึกษำก่อนเรียน ส ำหรับ นกัเรียน นกัศึกษำ ผูส้นใจทัว่ไป   
                   2.  กำรแนะแนวกำรศึกษำส ำหรับนกัศึกษำ มสธ. ปัจจุบนั หรือกำรแนะแนวกำรศึกษำ 
ระหวำ่งเรียน   
                   3.  กำรแนะแนวกำรศึกษำหลงัจำกส ำเร็จกำรศึกษำ   

       ส ำหรับกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี เป็นกำรแนะแนวกำรศึกษำส ำหรับ  นักเรียน นักศึกษำหรือ    

แนะแนวกำรศึกษำก่อนเรียน  มีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ให้ข้อมูลและแนวทำง           

ในกำรเลือกศึกษำต่อในหลกัสูตรกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช โดยผูท่ี้มีหน้ำท่ี

รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนแนะแนวกำรศึกษำไดแ้ก่ นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ของศูนยว์ิทยพฒันำ 

มสธ. จนัทบุรี ซ่ึงปฏิบติังำนในบทบำท ภำระหนำ้ท่ีตำมต ำแหน่ง และตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพฒันา  มสธ. จนัทบุรี 

นำงอุรชำ  อ่อนลมยั 
นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพช ำนำญกำร

ช ำนำญกำร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยกิตติศกัด์ิ  แกว้หล่อ 

นกัวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยณรงคศ์กัด์ิ  หมวกหม่ืนไวย

นำยช่ำงศิลป์ 

นำยช่ำงศิลป์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพษิณุพร  รุโจปการ 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

(หัวหน้างาน) 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
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8. บทบาท ภาระหน้าที ่และความรับผดิชอบ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

       จำกบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี  ท่ีได้ก ำหนด

หน่วยงำนและภำระหน้ำท่ีของบุคลำกรภำยในศูนยฯ์  เพื่อให้สอดคลอ้งกบับทบำทหน้ำท่ีท่ีก ำหนด  ซ่ึงงำน

ส่งเสริมและบริกำรศึกษำ  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนบริกำรกำรศึกษำของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   

โดยมีต ำแหน่งนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพช ำนำญกำร  1 ต ำแหน่ง   ทั้งน้ีในภำระหนำ้ท่ี ของนกัแนะแนว

กำรศึกษำและอำชีพ  ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  มีภำระงำนหลกั  ภำระงำนรองและงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 

ดงัต่อไปน้ี 

      8.1 ภาระงานหลกั  

           8.1.1  แนะแนวกำรศึกษำทำงต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ สถำนศึกษำ /หน่วยงำน  

                        8.1.2  แนะแนวกำรศึกษำทำงไกลและใหค้ ำปรึกษำ ณ สถำนศึกษำ /หน่วยงำน / สถำนท่ีออก

หน่วยเคล่ือนท่ี 

                        8.1.3  จดัแนะแนวกำรศึกษำพฒันำทกัษะกำรเรียน  

               8.1.4   จดัแนะแนวกำรศึกษำร่วมกบัส ำนกับริกำรกำรศึกษำ 

           8.1.5  จดัสัมมนำอำจำรยแ์นะแนวกำรศึกษำ 

           8.1.6  งำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. และชมรมบณัฑิต   

           8.1.7  จดัสัมมนำผูน้ ำชมรมนกัศึกษำ 

                       8.1.8   งำนเครือข่ำยบริกำรกำรศึกษำ 

         8.1.9    จดัสัมมนำเชิงปฏิบติักำรเครือข่ำยบริกำรกำรศึกษำ 

         8.1.10  งำนรณรงครั์บสมคัรนกัศึกษำใหม่ 

         8.1.11  จ  ำหน่ำยและควบคุมระเบียบกำรสมคัรหลกัสูตรต่ำง ๆ 

         8.1.12   กิจกรรมลดกำรออกกลำงคนั 

         8.1.13  โครงกำรบริกำรวชิำกำรสู่สังคม  

                   8.2  ภาระงานรอง 

           8.2.1  บริกำรงำนทะเบียนและค ำรัอง 

                        8.2.2  ปฏิบติังำนจุดบริกำรแบบครบวงจร  OSS   (One Stop Service) 

                        8.2.3  งำนจดันิทรรศกำรทำงกำรศึกษำ 

                        8.2.4   งำนปฐมนิเทศนกัศึกษำ 



22 

 

                        8.2.5  งำนฝึกซอ้มยอ่ยกำรเขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบตัร 

                        8.2.6  กำรจดักิจกรรมพิเศษร่วมกบัสำขำวิชำ 

                        8.2.7  งำนควบคุมดูแลกำรจ่ำยเอกสำรกำรสอน 

           8.2.8  จดัประชุม/ สัมมนำ/ ฝึกอบรม/ อภิปรำยทำงวิชำกำรและวชิำชีพแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน           

  8.3. งานอืน่ ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

    8.3.1 งำนรักษำรำชกำรแทน 

                      8.3.2  คณะกรรมกำรบริหำรกำรจดัควำมรู้ 

                      8.3.3  คณะท ำงำนกำรประกนัคุณภำพ 

                      8.3.4  คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง             

         8.3.5  จดัรำยกำรวทิย ุ

                      8.3.6  พิธีกร / วทิยำกร 

                      8.3.7  จดัท ำแผนปฏิบติักำรงำนส่งเสริมและบริกำรศึกษำ 

                      8.3.8  ประสำนงำนด ำเนินกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

                  ลกัษณะงานทีป่ฏบิัติ 

                  งำนท่ีปฏิบติัของนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  ของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  มีลกัษณะ
ดงัน้ี   

1. งานแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ณ สถานศึกษา/หน่วยงาน                   

                           เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรต่าง ๆ    ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดรับสมคัร   อาทิ    การเรียน

ล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร  หลกัสูตรประกาศนีบตัร  หลกัสูตรปริญญาตรี  หลกัสูตรปริญญาโท   แก่  

นกัเรียน ในระดบัชั้นการศึกษาต่าง  ๆ   ตั้งแต่  มธัยมศึกษาตอนตน้   มธัยมศึกษาตอนปลาย   ระดบั ปวช. ปวส.  

และอนุปริญญา  โดยส ารวจขอ้มูล ความตอ้งการดา้นการศึกษาต่อของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจดัการแนะแนว

การศึกษา ได้อย่างเหมาะสมโดย จะตอ้งมีการวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  ประสานงานงาน  จดัเตรียม

ขอ้มูลส าหรับการบรรยายให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย   จดัเตรียมเอกสาร  และรายงานผลการจดัแนะแนว

การศึกษาท่ีผา่นมา  โดยการจดัแนะแนวการศึกษาใหแ้ก่  สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ   ดงัน้ี 

                                             -  กลุ่มสถานศึกษา  เช่น  โรงเรียนมธัยมศึกษา   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั   วทิยาลยัการอาชีพ   วทิยาลยัชุมชน  เป็นตน้     
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                                             -  กลุ่มหน่วยงาน ต่าง ๆ  เช่น  เรือนจ า   มูลนิธิศรีชุมพาบาล  ผูน้ าชุมชน  ซ่ึงไดจ้ดั

แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธราช  ณ สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี

รับผดิชอบของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี  5 จงัหวดั  ไดแ้ก่  จนัทบุรี  สระแกว้ ตราด  ระยอง และชลบุรี   

      2. งานแนะแนวการศึกษาและให้ค าปรึกษา  เป็นการให้ค  าปรึกษา และแนะน าแนวทางการศึกษา  
ตอบปัญหา เช่น  การวางแผนการศึกษา    การจดัแบ่งเวลาในการศึกษา   เทคนิคการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ  
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ   แนะน าการลงทะเบียน    ให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือนกัศึกษาในกรณีท่ีมี
ปัญหาดา้นการศึกษา การลงทะเบียน   และให้ก าลงัใจแก่ นักศึกษา  โดยให้ค  าปรึกษา ณ ท่ีท าการศูนยว์ิทย
พฒันา มสธ. จนัทบุรี   ทั้งท่ีมาติดต่อดว้ยตนเอง   ใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์ และให้ค  ำปรึกษำ ณ สถำนท่ีออก
หน่วยบริกำรกำรศึกษำเคล่ือนท่ี 

       3. งานแนะแนวการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียน   เป็นการจดักิจกรรมบรรยาย ให้ความรู้แก่
นกัศึกษา  จดัโดยศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จนัทบุรี หรือจดัร่วมกบัชมรมนักศึกษา  โดยท าหน้าท่ีจดัแนะแนว
การศึกษาและให้ค  าปรึกษา  การบรรยาย  และการฝึกปฏิบติัให้แก่ นกัศึกษา   เช่น กิจกรรมเรียนอย่างไรให้
พิชิตปริญญา    กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ   กิจกรรมเรียนอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ                 
ซ่ึงนกัศึกษาสามารถน าไปพฒันาทกัษะการเรียนของตนเองได ้ โดยจะตอ้งใชเ้ทคนิคในการบรรยายใหมี้ความ 
น่าสนใจ  มีทกัษะในการพูด การบรรยาย หรือการเป็นวิทยากรท่ีดีสามารถส่ือสาร และอธิบายให้นกัศึกษา
เขา้ใจไดง่้าย  และสามารถสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี        มีความเขา้ใจในปัญหาของ
นกัศึกษา 

      4. งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา     เป็นการรับผิดชอบดูแล การจดักิจกรรมของชมรมนักศึกษา         

โดยให้ค  ำแนะน ำ เป็นท่ีปรึกษำ ดำ้นต่ำง ๆ แก่  นกัศึกษำ   สมำชิกชมรมนกัศึกษำ มสธ.   ในกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมชมรมนกัศึกษำ   กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น   งำนกิจกรรมชมรม   กำรเขำ้ร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ   ของ

ชมรมนกัศึกษำ  สร้ำงควำมสัมพนัธ์ และสำมคัคี    กำรขออนุมติัโครงกำร   และงบประมำณสนบัสนุน ของ

ชมรมนักศึกษำ    งำนเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนชมรมนักศึกษำ     รวบรวมขอ้มูล และรำยงำนกำรด ำเนินกำร

กิจกรรมชมรมนกัศึกษำ     โดยรับผิดชอบดูแล  ส่งเสริมสนบัสนุน  ประสานงาน การให้ค  าปรึกษา แนะน า

แนวทางการด าเนินกิจกรรม  การบริหารงานชมรมใหมี้ความเขม้แขง็  ให้การก ากบัดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ชมรม

ศึกษาสามารถวางแผน การจดักิจกรรม จดักิจกรรม  หรือโครงการ ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา   

และ พฒันานกัศึกษา ให้สามารถเรียนไดอ้ยา่งมีความสุขและส าเร็จเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ  โดยดูแลให้ชมรม

นกัศึกษา มสธ. ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบทั้ง 5 จงัหวดั  ไดแ้ก่  จนัทบุรี  สระแกว้ ตราด  ระยอง และชลบุรี  มีการ

จดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  
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       5. งานรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่     งานรณรงค์รับสมคัรนักศึกษาเป็นงานบริการวิชาการ  
โดยการแนะแนวการศึกษา ต่อ ในหลกัสูตรต่าง ๆ  ของ มหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอน แนะน าวิธีการสมคัร และให้
ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการศึกษาทางไกล  แก่ผูส้นใจทัว่ไปท่ีตอ้งการสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่    โดยท าหนา้ท่ี
รับผิดชอบดูแล  วางแผนการใช้งบประมาณ  วางแผนรณรงครั์บสมคัร  และวางแผนการออกหน่วยเคล่ือนท่ี
ให้บริการการศึกษา    ให้บริการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่   จดัเตรียมเอกสารขอ้มูล    จดัท าบนัทึกเดินทางไป
ราชการ  ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา แนะแนวการศึกษา    รับลงทะเบียนเรียน   รวบรวมบนัทึกขอ้มูลผูส้มคัร    
และรายงานผลการรับสมคัร    

ทั้งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูส้นใจทัว่ไปสามารถสอบถามขอ้มูล   ขอรับค าปรึกษา  
และสมคัรเรียนดว้ยตนเอง  ผ่านศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จนัทบุรี  จึงไดจ้ดักิจกรรมรณรงครั์บสมคัรโดยจดัการ
ออกหน่วยเคล่ือนท่ีรับสมคัรนักศึกษาใหม่ครอบคลุมพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จงัหวดั ได้แก่  จนัทบุรี  สระแก้ว 
ตราด  ระยอง และชลบุรี 

       6.งานเครือข่ายบริการการศึกษา   งานเครือข่ายบริการการศึกษา เป็นนโยบายของมหาวิทยาลยั    
ท่ีจะขยายเครือข่าย เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการดา้นวชิาการ  แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งเครือข่าย   
ใหส้มารถช่วยเหลือและเก้ือกูลกนัได ้ โดยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเครือข่าย   การเยี่ยมเยือนเครือข่าย   
และ  การจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายบริการการศึกษา  ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 
เพื่อให้มีโอการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และความคิดเห็น โดยแต่ละปีจะมีเครือข่ายเพิ่มข้ึน อย่างน้อย            
ปีละ 1 แห่ง   
          7. งานโครงการลดอตัราการออกกลางคัน  โดยเขียนโครงกำรและด ำเนินโครงกำร  ประสำนงำน 
ท ำหน้ำท่ีวิทยำกร ในกำรให้ควำมรู้ต่ำง ๆ  ท่ีเป็นกำรเพิ่มศกัยภำพ และพฒันำทกัษะกำรเรียนของนกัศึกษำ   
เพื่อใหมี้โอกำสประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนมำกข้ึน     และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

      8. งานการจัดสัมมนา อบรมให้ความรู้  อำทิ สัมมนำอำจำรยแ์นะแนวกำรศึกษำ  สัมมนำผูน้ ำชมรม
นกัศึกษำ  สัมมนำเชิงปฏิบติักำรเครือข่ำยบริกำรกำรศึกษำ และกำรจดัอบรมให้ควำมรู้แก่นกัศึกษำ       ในเร่ือง
ต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสำมำรถน ำไปพฒันำตนเอง  โดยเขียนและด ำเนินโครงกำร  ประสำนงำนจดัเตรียม
เอกสำรขอ้มูล รวมถึงท ำหนำ้ท่ีวทิยำกร และรำยงำนผล  
           9.  งานอืน่ ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย   อำทิ  รักษำรำชกำรแทน  คณะกรรมกำรบริหำรกำรจดัควำมรู้ 

คณะท ำงำนกำรประกันคุณภำพ     คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง   จัดรำยกำรวิทยุ   พิธีกร / วิทยำกร          

จดัท ำแผนปฏิบติักำรงำนส่งเสริมและบริกำรศึกษำ 

      ทั้งน้ี นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  ซ่ึงปฏิบติังำน  ณ  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี    มีเพียง 

1   คน  จึงมีภำระหนำ้ท่ีกำรปฏิบติังำนท่ีหลำกหลำย  รวมถึงหนำ้ท่ีวิทยำกร นอกเหนือจำกกำรให้ค  ำปรึกษำใน

ดำ้นต่ำง ๆ ในภำระหน้ำท่ีตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง   ดงันั้น จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีนกัแนะแนวกำรศึกษำ

จะตอ้งมีควำมรู้กวำ้งขวำงทั้งทำงดำ้นสังคม  ทำงสถิติ  ทำงดำ้นกำรวิเครำะห์  หรือศำสตร์ต่ำง ๆ  ท่ีจะน ำมำใช้
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ประโยชน์ในกำรท ำงำน และเพื่อให้เกิดกำรพฒันำในงำนแนะแนวกำรศึกษำ ของศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี   

                มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

     มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  สำยงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 

อุดมศึกษำ (ก.พ.อ. ก ำหนดเม่ือ   21 กนัยำยน 2553) 

      ลักษณะงานโดยทั่วไป   ปฏิบัติงำนให้ค  ำปรึกษำแนะน ำ  งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ          

งำนให้บริกำรแก่นิสิตนักศึกษำ ซ่ึงมีลักษณะงำนท่ีปฏิบติัเก่ียวกบักำรให้ค  ำปรึกษำแนะน ำ  กำรแนะแนว     

ทำงกำรศึกษำและอำชีพ  กำรทดสอบเพื่อแนะแนว   กำรบริกำรเก่ียวกบัทุนกำรศึกษำ  กำรบริกำรสนเทศ           

กำรบริกำรจดัหำและบริกำรต่ำง ๆ แก่ นิสิตนกัศึกษำ  โดยมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัในดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี 

                       ด้านการปฏิบัติการ 

                          1.  ศึกษำวเิครำะห์กำรแนะแนวกำรศึกษำ วเิครำะห์ วจิยัอำชีพต่ำง ๆ เพื่อวำงแผนกำร 

แนะแนวกำรศึกษำและกำรแนะแนวอำชีพ วำงแผนพฒันำงำนสวสัดิกำรนกัศึกษำ วำงโครงกำรเก่ียวกบักำร

บริหำรงำนในหอพกันกัศึกษำ     

                          2.  ศึกษำ คน้ควำ้ วเิครำะห์ สังเครำะห์ และเผยแพร่ผลงำนทำงดำ้นกำรแนะแนว 

กำรศึกษำและอำชีพ เพื่อหำวิธีกำรในกำรแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบังำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพหรือเพื่อ

พฒันำทำงวธีิกำรและมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

                          3. ใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรดำ้นต่ำง ๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั 

หลกักำรและวิธีกำรของงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ให้ค  ำปรึกษำ แนะน ำ   ตอบปัญหำและช้ีแจงเร่ือง

ต่ำง ๆ เก่ียวกับงำนในหน้ำท่ี เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพเข้ำร่วมประชุม

คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง เพื่อให้ขอ้มูลทำงวิชำกำรประกอบกำรพิจำรณำและตดัสินใจ และปฏิบติั

หนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

                          4.  ท  ำหนำ้ท่ีก ำหนดแผนงำน มอบหมำย  ควบคุม ตรวจสอบ ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำ 

ปรับปรุงแก้ไขติดตำมประเมินผล และแก้ไขปัญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ

เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิท่ีก ำหนด 
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    ด้านการวางแผน 

                          ร่วมก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำนท่ีสังกดั วำงแผนหรือร่วมวำงแผนกำรท ำงำน

หรือโครงกำรของหน่วยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบติังำนเพื่อให้กำรปฏิบติังำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและ

ผลสัมฤทธ์ิท่ีก ำหนด 

     ด้านการประสานงาน 

                           1.ประสำนงำนท ำงำนร่วมกนัโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบ้ืองตน้แก่ 

สมำชิกในทีมงำน หรือหน่วยงำนอ่ืน เพื่อใหเ้กิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตำมท่ีก ำหนดไว ้

             2. ให้ขอ้คิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบ้ืองตน้แก่สมำชิกในทีมงำน หรือบุคคล หรือหน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

           ด้านการบริการ 

1. ใหค้  ำปรึกษำแนะน ำ นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงดำ้นกำรแนะแนวกำรศึกษำและ 

อำชีพ แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ นักศึกษำ ผูรั้บบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน รวมทั้งตอบปัญหำและ

ช้ีแจงเร่ืองต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ท่ี เพื่อใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

2.  พฒันำขอ้มูล จดัท ำเอกสำรวชิำกำร ส่ือเอกสำรเผยแพร่ ใหบ้ริกำรวชิำกำรดำ้นกำร 

แนะแนวกำรศึกษำและอำชีพท่ีซบัซอ้น เพื่อก่อใหเ้กิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ี สอดคลอ้ง และสนบัสนุนภำรกิจ

ของหน่วยงำน 

                 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

      1. คุณสมบติัเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ระดบัปฏิบติักำรและเคย

ด ำรงต ำแหน่งประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ ระดบัปฏิบติักำร มำแลว้ไม่นอ้งกวำ่ 6 ปี 

          -  ก ำหนดเวลำ 6 ปี ใหล้ดเป็น 4 ปี ส ำหรับผูมี้คุณสมบติัเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนกัแนะแนว

กำรศึกษำและอำชีพ ระดบัปฏิบติักำร ขอ้ 2 

          -  ก ำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็น 2 ปี ส ำหรับผูมี้คุณสมบติัส ำหรับต ำแหน่งนักแนะแนว

กำรศึกษำและอำชีพ ระดบัปฏิบติักำร ขอ้ 3 หรือต ำแหน่งประเภทอ่ืนตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ 

ก ำหนด  

           2.  ปฏิบติังำนดำ้นกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพหรืองำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเหมำะสมกบั 

หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบและลกัษณะงำนท่ีปฏิบติั 
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9. จรรยาบรรณนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

     จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอยา่งต่างก าหนดข้ึน

เพื่อรักษาและส่งเสริมช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542)             

ซ่ึงต าแหน่งนกัแนะแนวการศึกษและอาชีพ  เป็นวชิาชีพเฉพาะ มีจรรยาบรรณ ดงัน้ี 

1. ตอ้งรักษาความลบัและประโยชน์ของผูม้าขอค าปรึกษา 

2. ตอ้งมีศรัทธาต่องานช่วยเหลือผูอ่ื้น รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัดและมีวจิารณญาณอนัดี 

3. ตอ้งใหบ้ริการในขอบเขตความสามารถของตน 

4. ตอ้งประพฤติอยูใ่นขอบข่ายศีลธรรมจรรยาอนัดีงาม เป็นผูมี้คุณธรรม มีความเมตตากรุณา 

5. ตอ้งยดึมัน่ในหลกัวชิาชีพ ตอ้งมีความรักและศรัทธายดึมัน่ในวชิาชีพของตนเอง 

6. เคารพในสิทธิของผูม้าขอค าปรึกษาและไม่มีอคติในการใหบ้ริการ 

7. ตอ้งพึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย จิตส านึกรับผดิชอบ เสียสละ อดทน และซ่ือสัตยสุ์จริต 

 

10. การแนะแนวการศึกษา 

        ควำมหมำยของกำรแนะแนวเฉพำะในเร่ืองของกำรศึกษำ คือ กระบวนกำรหรือวธีิกำรต่ำง ๆ  

ท่ีจะช่วยให้นักเรียนมีพฒันำกำรทำงปัญญำ รู้จกัวิธีกำรเรียน กำรศึกษำคน้ควำ้ รู้จกัหลกัเกณฑ์ในกำรเลือก

แผนกำรเรียนหรือวิชำท่ีเรียน    รู้จกัเลือกสถำนท่ีเรียน     รู้จกัวิธีป้องกนัปัญหำในกำรเรียน    ทั้งช่วยให้มี 

ควำมสำมรถในกำรวำงแผนชีวิตเก่ียวกับกำรศึกษำในอนำคตของตนเอง และสำมำรถปรับตวัให้เข้ำกับ

หลกัสูตรกำรศึกษำท่ีจดัไวใ้ห้นักเรียนได้เลือกเรียนตำมควำมสนใจ  ควำมตอ้งกำรและควำมสำมำรถของ

ตนเอง     โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ   สังคม    วฒันธรรมและเทคโนโลยีต่ำง ๆ              

ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตอลดเวลำ   กระบวนกำรแนะแนวกำรศึกษำท่ีดีจะช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง    รู้จัก

ส่ิงแวดลอ้ม  รู้จกัตดัสินใจเลือก และวำงแผนกำรศึกษำของตนใหเ้หมำะสม (รัญจวน ค ำวชิรพิทกัษ ์ 2542 : 8)        

                    นอกจำกน้ียงัมีกำรใหค้วำมหมำยของกำรแนะแนวกำรศึกษำ  ในรูปแบบของกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอธัยำศยั  กล่ำวคือ กำรแนะแนวกำรศึกษำ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยั หมำยถึง 

กระบวนกำรท่ีจดัข้ึนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนหรือผูรั้บบริกำร รู้ถึงควำมสำมำรถ ควำมสนใจของตนเอง เข้ำใจ

ส่ิงแวดลอ้ม สำมำรถเลือกและตดัสินใจไดว้ำ่ตนเองควรจะศึกษำดำ้นใด ประกอบอำชีพอะไร หรือควรด ำเนิน



28 

 

ชีวิตอย่ำงไรไดอ้ย่ำงเหมำะสม และสำมำรถปรับตวัให้อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขและมีควำมส ำเร็จในชีวิต 

(อญัชลี  ธรรมะวธีิกุล คน้คืนวนัท่ี 5 มกรำคม 2554 จำก http://panchalee.wordpress.com/2009/03/27/advice/)    

         จำกท่ีกล่ำวสรุปไดว้ำ่    กำรแนะแนวกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรช่วยเหลือนกัเรียนนกัศึกษำ  

ดำ้นกำรศึกษำ  เพื่อให้รู้จกัวิธีกำรเรียน กำรศึกษำคน้ควำ้ รู้จกัหลกัเกณฑ์ในกำรเลือกแผนกำรเรียนหรือวิชำ      

ท่ีเรียน รู้จกัเลือกสถำนท่ีเรียน รู้จกัวิธีป้องกนัปัญหำในกำรเรียน  และเขำ้ใจตนเองในดำ้นกำรเรียน สำมำรถ

พฒันำตนเองเพื่อใหป้ระสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน และกำรด ำเนินชีวติ 

 

                  ความส าคญัของการแนะแนวการศึกษา 

        จำกควำมหมำยของกำรแนะแนว และกำรแนะแนวกำรศึกษำ  จะเห็นไดว้ำ่กำรแนะแนวมี 

ควำมส ำคญัต่อ  นักเรียน   นักศึกษำ   อย่ำงยิ่ง   เน่ืองจำกนักเรียน  นักศึกษำ เป็นวยัท่ีก ำลงัอยู่ในช่วงของ

กำรศึกษำ    จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งตดัสินใจในกำรเลือกศึกษำต่อ    อนัมีผลต่อกำรเลือกประกอบอำชีพต่อไป   

ในอนำคต แต่  นกัเรียน  นกัศึกษำ   ส่วนใหญ่ยงัขำดประสบกำรณ์และไม่มีขอ้มูลเพียงพอส ำหรับกำรตดัสินใจ 

ศึกษำต่อ ประกอบกบัยงัอยูใ่นช่วงวยัรุ่น  ท ำใหมี้อำรมณ์เปล่ียนแปลง รักควำมอิสระ  ดงันั้นจึงมกัอำจตดัสินใจ

ผดิพลำดไดง่้ำย    กำรแนะแนวกำรศึกษำจึงเป็นกำรใหข้อ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำต่อ  ช่วยใหน้กัเรียนมีพฒันำกำร

ทำงปัญญำ  รู้จกัวธีิกำรเรียนสำมำรถกำรเลือกแผนกำรเรียน หรือเลือกศึกษำต่อไดเ้หมำะสมกบัตนเอง   อีกทั้ง

ยงัช่วยป้องกนัปัญหำในกำรเรียน     รู้จกัแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบักำรเรียน ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้ประสบ

ควำมส ำเร็จในกำรเรียน    ดงัท่ี เรียม  สีทอง (2544: 5)  กล่ำวถึงควำมส ำคญัของกำรแนะแนวดำ้นกำรศึกษำวำ่  

เป็นกระบวนกำรส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคคลเรียนรู้กำรพฒันำตนเองดำ้นกำรศึกษำ โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน

รู้จกัควำมสำมำรถ ควำมถนดั ควำมสนใจ   เป้ำหมำยกำรเรียนรู้   สำมำรถเลือกและตดัสินใจดำ้นกำรศึกษำได้

อยำ่งเหมำะสม  นอกจำกนั้นยงัมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสำมำรถวำงแผนกำรศึกษำของตน  พฒันำนิสัย และทกัษะ

กำรเรียน   มีแรงจูงใจใฝ่รู้ มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ไดต้ลอดชีวิต เพื่อพฒันำควำมกำ้วหนำ้ในกำร

เรียนกำรงำน และเพิ่มศกัยภำพกำรรับผดิชอบสังคมไดก้วำ้งขวำงข้ึน    

                    จำกท่ีกำรแนะแนวกำรศึกษำ มีควำมส ำคญัดงักล่ำว  ท ำใหก้ำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ  

มหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ สถำนศึกษำ เพื่อให้ควำมรู้ เก่ียวกับกำรศึกษำทำงไกล  แก่ นักเรียน  

นกัศึกษำ   เป็นส่ิงจ ำเป็นและส ำคญัมำกเช่นกนั  เพรำะระบบกำรศึกษำทำงไกลเป็นระบบท่ีนกัเรียนนกัศึกษำ  

ส่วนใหญ่ยงัไม่รู้จกัและไม่คุน้เคย    ดงันั้น นกัเรียน นกัศึกษำ  จึงมีขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำระบบทำงไกลนอ้ย 

หรือไม่มีเลย    กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  จึงเป็นกำรใหค้วำมรู้เก่ียวกบั ระบบ

http://panchalee.wordpress.com/2009/03/27/advice/)
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กำรศึกษำทำงไกลท่ีถูกตอ้งชดัเจน   และนอกเหนือจำกขอ้มูลท่ีน ำเสนอเก่ียวกบัระบบกำรศึกษำ กำรแนะแนว

กำรศึกษำยงัตอ้งสร้ำงควำมสนใจในกำรศึกษำทำงไกลให้เกิดข้ึนแก่ นกัเรียน นกัศึกษำ   โดยกำรให้ขอ้มูลท่ี

เป็นประโยชน์ และใหต้ระหนกัถึงกำรศึกษำซ่ึงสำมำรถศึกษำไดต้ลอดชีวิต    รวมถึงกำรใชเ้ทคนิคและวิธีกำร

ต่ำง ๆ  เพื่อกระตุน้ให ้เกิดควำมสนใจและตดัสินใจสมคัรเขำ้ศึกษำ หรือ น ำมำเป็นทำงเลือกหน่ึงของกำรศึกษำ   

อนัจะส่งผลต่อกำรสมคัรเป็นนกัศึกษำของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ในอนำคต  

                  งานแนะแนวในสถานศึกษา   

                          งำนแนะแนวโดยทัว่ไปในสถำนศึกษำ เป็นบริกำรท่ีจดัข้ึนเพื่อสนองตอบควำมตอ้งกำรของ

นกัเรียนนกัศึกษำ 3 ดำ้น  ดงัน้ี (โกศล  มีคุณ  2544: 22 )     

                     1.  กำรแนะแนวกำรศึกษำ  คือ กระบวนกำรท่ีนักแนะแนวได้ช่วยให้นักเรียน  นักศึกษำรู้จกั

ตนเองและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้สำมำรถตดัสินใจเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำได ้เช่น กำรวำงแผนกำรเรียน  

กำรเลือกแผนกำรเรียน วชิำเรียน กำรสอบ กำรแกปั้ญหำกำรเรียน กำรศึกษำต่อ เป็นตน้ 

        2.  กำรแนะแนวอำชีพ   คือ กระบวนกำรท่ีนักแนะแนวไดช่้วยให้นกัเรียนนกัศึกษำรู้จกัตนเอง

และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้สำมำรถตดัสินใจเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอำชีพได ้เช่น กำรแสวงหำควำมรู้เก่ียวกบัอำชีพ  

กำรส ำรวจควำมสนใจของตนเก่ียวกบัอำชีพ กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเลือกอำชีพ และกำรเลือกเรียน

สำยอำชีพท่ีเหมำะสม เป็นตน้ 

                     3.  กำรแนะแนวส่วนตวัและสังคม   คือ กระบวนกำรท่ีนกัแนะแนวไดช่้วยให้นกัเรียนนกัศึกษำ

รู้จกัตนเองและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้สำมำรถตดัสินใจเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนตวัและสังคมได ้เช่น  กำรรู้จกั

ตนเองในดำ้นทกัษะทำงสังคม กำรปรับตวักบัเพื่อนและครู  กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น กำรพฒันำบุคลิกภำพ และ

ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมในกำรเขำ้สังคม กำรเลือกกิจกรรมท่ีสนใจยำมวำ่ง  หรือกำรพฒันำตนให้มีสุขภำพ

กำยและสุขภำพจิตท่ีดี เป็นตน้ 

                     งำนแนะแนวทั้งสำมประเภทน้ี เป็นงำนแนะแนวในสถำนศึกษำโดยทัว่ไป มุ่งจดัเพื่อบุคลำกร   

ในโรงเรียน   สถำบนักำรศึกษำ    กำรแนะแนวในสถำนศึกษำทัว่ไปมกัก ำหนด  นักเรียน  นักศึกษำ  เป็น

กลุ่มเป้ำหมำยหลกั แต่หำกฝ่ำยแนะแนวมีควำมพร้อมก็จะให้บริกำรแก่บุคลำกรอ่ืนในโรงเรียน ในสถำบนัได้

ดว้ย  งำนแนะแนวในสถำนศึกษำน้ี  อำจขยำยขอบข่ำยของงำนไปถึงชุมชน และสังคม  ซ่ึงบริกำรแนะแนวใน

สถำนศึกษำจะมีควำมแตกต่ำงกนัข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่ำง ๆ ได้แก่ วยัของผูเ้รียน ขนำดของสถำนศึกษำ ควำม  

พร้อมของฝ่ำยแนะแนว  ส ำหรับสถำบนัระดบัอุดมศึกษำซ่ึงผูศึ้กษำส่วนใหญ่อยู่ในวยัรุ่นตอนปลำยหรือวยั
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ผูใ้หญ่     ก็อำจมีกำรใหบ้ริกำรแนะแนวท่ีแตกต่ำงไป  หรือสถำบนัท่ีมีควำมพร้อมอำจมีผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรให้

กำรปรึกษำ และหอ้งใหก้ำรปรึกษำท่ีพร้อมใหบ้ริกำรอยำ่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภำพแตกต่ำงกนัไปเช่นกนั 

10.งานแนะแนวการศึกษาของศูนย์วทิยพฒัา มสธ. จันทบุรี  

        งำนแนะแนวของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี   มีควำมแตกต่ำง จำกงำนแนะแนวของ

สถำนศึกษำ อ่ืน   ๆ    เ น่ืองจำก  ศูนย์วิทยพัฒนำ  มสธ .  จันท บุ รี   เ ป็นหน่วยงำน เค รือข่ ำ ยของ

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชในส่วนภูมิภำค  ซ่ึงเป็นมหำวทิยำลยัระบบกำรศึกษำทำงไกล นกัศึกษำ   

ของมหำวทิยำลยัไม่จ  ำเป็นตอ้งเขำ้ชั้นเรียน  และช่วงวยัส่วนใหญ่อยูใ่นวยัรุ่นตอนปลำย หรือ วยัผูใ้หญ่  ดงันั้น

รูปแบบของงำนแนะแนว   จึงมีควำมแตกต่ำงจำกงำนแนะแนวในสถำนศึกษำทัว่ไป    กล่ำวคือ  งำนแนะแนว

ของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  เป็นกำรจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำทำงไกลอย่ำงถูกตอ้ง และรับทรำบถึงประโยชน์   ของกำรศึกษำทำงไกลเพื่อเป็น

ทำงเลือกหน่ึงส ำหรับกำรศึกษำต่อ   และช่วยใหน้กัศึกษำรู้จกั คุน้เคยกบัระบบกำรศึกษำทำงไกลสำมำรถศึกษำ

ไดด้ว้ยตนเอง  สำมำรถพฒันำทกัษะกำรเรียน เพื่อประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ  โดยผ่ำนกระบวนกำรให้

ค  ำปรึกษำ และบริกำรดำ้นกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ซ่ึงแบ่งเป็น    3  ดำ้น ดงัน้ี 

1. กำรแนะแนวกำรศึกษำก่อนเรียน   คือ กำรใหค้วำมรู้  ขอ้มูล เก่ียวกบักำรศึกษำ  โดยงำน   

แนะแนวกำรศึกษำของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี มุ่งเนน้ในเร่ืองของกำรใหข้อ้มูล เก่ียวกบัระบบกำรศึกษำ

ทำงไกลของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  เพื่อให้นกัเรียน นกัศึกษำ ประชำชนท่ีสนใจทัว่ไปไดรั้บทรำบ

ขอ้มูล  และสำมำรถน ำขอ้มูลไปตดัสินใจเลือกสมคัรเขำ้ศึกษำต่อได ้รวมถึง แนวทำงประกอบอำชีพในอนำคต   

ณ  สถำนศึกษำ และหน่วยงำนต่ำง  ๆ 

                    2.   กำรแนะแนวระหว่ำงเรียน  คือกำรแนะแนวทำงในกำรศึกษำให้ประสบควำมส ำเร็จ แก่ 

นกัศึกษำของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช โดยใหค้  ำปรึกษำแก่นกัศึกษำ กรณีท่ีมีปัญหำ เก่ียวกบักำรศึกษำ  

หรือกำรจดักิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำเพื่อพฒันำทกัษะกำรเรียน  และเตรียมควำมพร้อมก่อนสอบให้แก่

นกัศึกษำ   ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ แก่นกัศึกษำในกำรศึกษำใหป้ระสบควำมส ำเร็จ   

                    3.  กำรแนะแนวกำรศึกษำหลงัจำกส ำเร็จกำรศึกษำ  เป็นกำรให้ค  ำปรึกษำ แก่ นกัศึกษำท่ีส ำเร็จ

กำรศึกษำ  หรือประชำชนทัว่ไป  เก่ียวกบัเร่ืองต่ำง ๆ  เช่น เร่ืองกำรประกอบอำชีพ  กำรศึกษำต่อในระดบัท่ี

สูงข้ึน     
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                    ส ำหรับงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี เป็นกำรแนะแนวกำรศึกษำก่อนเรียน ให้แก่ นักเรียน  นักศึกษำ 

เก่ียวกับหลกัสูตรต่ำง ๆ ท่ีเปิดรับสมคัร โดยมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์  ให้ข้อมูล

เก่ียวกับกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช  และแนวทำงในกำรเลือกศึกษำต่อใน

ระดับอุดมศึกษำ  แก่ กลุ่มเป้ำหมำย  ต่ำง ๆ  อำทิ  โรงเรียนมธัยมศึกษำ   ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอธัยำศยั (กศน.)   วิทยำลยั   เรือนจ ำ   หน่วยงำนของรัฐ และเอกชน  มูลนิธิ  เป็นตน้  โดย

ด ำเนินกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำ ตำมขั้นตอนดงัน้ี  

      1.  วำงแผน  

      2.  จดัเตรียมเอกสำร และส่ือท่ีใชป้ระกอบกำรบรรยำย 

      3.  ติดต่อประสำนงำน   

      4.  เตรียมควำมพร้อมของวทิยำกร 

                  5.  จดักำรแนะแนวกำรศึกษำตำมก ำหนด 

      6.  กำรประเมินผล  

 

11. วเิคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)                                                                     

การแนะแนวการศึกษาต่อมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ณ สถานศึกษา ในเขตพืน้ที่รับผดิชอบ              

ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จันทบุรี  

 กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  เป็นกำรขยำยกำรโอกำสทำงกำรศึกษำ เพื่อให้เขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำย

ซ่ึงเป็นนกัเรียน นกัศึกษำ  นอกเหนือจำก กลุ่มผูท่ี้ท  ำงำนแลว้  เพรำะระบบกำรศึกษำทำงไกลท่ีไม่จ  ำเป็นตอ้ง

เขำ้ชั้นเรียน   นอกจะท ำงำนไปดว้ยและเรียนไปดว้ยแลว้ กำรศึกษำไปพร้อมกนัในสถำบนักำรศึกษำสองแห่ง 

ก็สำมำรถท ำไดเ้ช่นกนั  ซ่ึงกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวมี จุดแขง็ จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค   วเิครำะห์ไดด้งัน้ี 

11.1   จุดแข็ง    (Strength )     
         ส ำหรับกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำในเขต 

พื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี มีขอ้ดีท่ีเป็นจุดแขง็ดงัน้ี 
    11.1.1  ดำ้นระบบกำรศึกษำ   ดว้ยมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมธิรำช เป็นมหำวทิยำลยัเปิดท่ี 
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ใชร้ะบบกำรศึกษำทำงไกลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ท ำให้แตกต่ำง จำกสถำบนักำรศึกษำอ่ืน  ทั้งในเร่ือง
ของระบบกำรศึกษำ และค่ำใชจ่้ำย  จึงถือวำ่เป็นจุดแข็ง ส ำหรับกำรบรรยำยท่ีนกัแนะแนวจะน ำเสนอให้ผูฟั้ง
เห็นถึงขอ้ดีของกำรศึกษำทำงไกล และโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีสำมำรถท ำงำนควบคู่ไปกบักำรเรียน  หรือกำร
เรียนควบคู่ไปกับมหำวิทยำลัยอ่ืน ๆ   ในศำสตร์ท่ีแตกต่ำงกัน ถือเป็นควำมได้เปรียบของนักแนะแนว
กำรศึกษำในกำรน ำเสนอขอ้มูลท่ีแตกต่ำงออกไปท่ีจะท ำใหผู้ฟั้งสนใจ 

    11.1.2  ดำ้นระบบกำรบริหำรจดักำรภำยในศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี มีควำมคล่องตวั  
ดว้ยเป็นหน่วยงำนท่ีไม่ใหญ่มำก   มีหน่วยงำนบริหำรจดักำรภำยในศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  เพียง  3 
หน่วยงำน ไดแ้ก่ งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร  งำนบริกำรส่ือและเทคโนโลยกีำรศึกษำ   และงำนส่งเสริมบริกำร 
กำรศึกษำ ซ่ึงรับผิดชอบงำนดำ้นบริกำรกำรศึกษำ มีนักวิชำกำรศึกษำ 2 คน และนกัแนะแนวกำรศึกษำ 1 คน 
รวม 3 คน   โดยงำนจดักำรแนะแนวกำรศึกษำ   ณ  สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.    
จนัทบุรี    มีนักแนะแนวกำรศึกษำเป็นผูรั้บผิดชอบเพียงคนเดียว  ดงันั้นกำรตดัสินใจ ในกำรจดัแนะแนว
กำรศึกษำหรือกำรวำงแผน ก ำหนดกำรต่ำง ๆ รวมถึงกำรประสำนงำนงำนไปยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งภำยใน
ศูนยฯ์ สำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยควำมรวดเร็ว   เช่น เม่ือสถำนศึกษำแจง้ก ำหนดกำรให้ไปจดัแนะแนว
กำรศึกษำ โดยก ำหนดวนัเวลำ มำให้  นกัแนะแนวกำรศึกษำสำมำรถตรวจสอบไดท้นัท่ีดว้ยตนเองวำ่ วนัเวลำ 
ท่ีก ำหนด วำ่งหรือไม่ หรือซ ้ ำซ้อนวนัเดียว แต่คนละช่วงเวลำ  ก็จะประเมินระยะในกำรเดินทำงหำกสำมำรถ
เดินทำงไปได้ทนัภำยในเวลำท่ีก ำหนด นักแนะแนวกำรศึกษำก็สำมำรถตอบรับจดัแนะแนวกำรศึกษำได้
ในทนัที 
      11.1.3 งบประมำณ ในแต่ละปีมหำวทิยำลยัไดจ้ดัสรรงบประมำณส ำหรับกำรแนะแนว 
กำรศึกษำใหพ้อเพียงกบัต่อควำมตอ้งกำรกำรแนะแนวกำรศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ิทยพฒันำ  มสธ. 
จนัทบุรี ทั้ง 5 จงัหวดั   ดงันั้นกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำจึงเป็นไปตำมท่ีไดว้ำงแผนไวใ้นทุกปี 

           11.2   จุดอ่อน (Weakness )      
                               ส ำหรับกำรจัดแนะแนวกำรศึกษำกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  ณ  
สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี    มีขอ้เสียท่ีเป็นจุดอ่อนดงัน้ี 
                  11.2.1  ด้ำนบุคลำกรมีจ ำกัด เน่ืองจำกศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จันทบุรี มีนักแนะแนว
กำรศึกษำ เพียง 1 คน จึงท ำให้ไม่เพียงพอต่อกำรจดักำรแนะแนวกำรศึกษำ ดงันั้นบำงคร้ัง อำจตอ้งยกเลิกกำร
จดัแนะแนวกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำในบำงแห่ง หำกจดัวนัและเวลำตรงกนั  
                  11.2.2  กำรจดัท ำเอกสำรและของท่ีระลึกส ำหรับแจกผูฟั้ง  เน่ืองจำกเอกสำรแผ่นพบัท่ี
จดัท ำข้ึนโดยศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ยงัไม่น่ำสนใจ  และไม่มีของท่ีระลึกส ำหรับแจกผูฟั้งกำรแนะแนว
กำรศึกษำรวมถึงครูอำจำรย ์และผูบ้ริหำรของสถำนท่ีจดัแนะแนวกำรศึกษำ  เน่ืองจำกไม่มีงบประมำณดำ้น 
กำรประชำสัมพนัธ์ และจดัซ้ือวสัดุ ส ำหรับกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำ ณ สถำนศึกษำ เป็นกำรเฉพำะ จึงท ำให้
งบประมำณในกำรประชำสัมพนัธ์ตอ้งใช้ร่วมกบักิจกรรมประชำสัมพนัธ์ด้ำนอ่ืน ๆ   จึงไม่เพียงพอต่อกำร    
ใช้งำนในขณะท่ีสถำนศึกษำอ่ืน ๆ โดยเฉพำะสถำนศึกษำเอกชน จะจดัท ำเอกสำรส ำหรับแจกอย่ำงสวยงำม 
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พร้อมของท่ีระลึกส ำหรับแจกผูฟั้ง และครูอำจำรย ์รวมถึงผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ นั้น ๆ ซ่ึงกำรแจกของท่ีระลึก 
และรูปแบบเอกสำรท่ีน่ำสนเป็นส่วนหน่ึงท่ีท ำใหผู้ฟั้งเกิดควำมกระตือรือร้น และควำมสนใจฟัง  

       11.3.  โอกาส (Opportunity)    
                 ส ำหรับกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ   สถำนศึกษำ       

ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ศูนยว์ทิยพฒันำ  มสธ. จนัทบุรี     มีดงัน้ี             
                 11.3.1  สร้ำงควำมร่วมมือของเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ  เช่น กลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษำ  กลุ่ม

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยั  และวิทยำลัยชุมชน  เป็นต้น โดย ขอควำมร่วมมือ 
สถำนศึกษำเครือข่ำยจดัรูปแบบกำรแนะแนวกำรศึกษำของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ในลกัษณะเด่ียว 
กล่ำวคือ ให้จดัเป็นกำรเฉพำะ ในชัว่โมงแนะแนวกำรศึกษำ และให้จดัเวลำอย่ำงพอเพียง ก็จะท ำให้สำมำรถ
แนะแนวกำรศึกษำไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีมีประสิทธิภำพ   

    11.3.2   หลกัสูตรกำรศึกษำ และระบบกำรศึกษำ  เน่ืองจำกมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช
เป็นมหำวิทยำระบบเปิด ซ่ึงใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกล ซ่ึงไม่จ  ำเป็นตอ้งเขำ้ชั้นเรียน  และเปิดรับสมคัร ใน
หลำยหลกัสูตร  ดงัน้ี โครงกำรสัมฤทธิบตัร  ซ่ึงผูส้นใจสำมำรถสมคัรเรียน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ หรือ เพื่อเรียน
ล่วงหน้ำ   หลกัสูตรประกำศนียบตัร   หลกัสูตรปริญญำตรี  หลกัสูตรปริญญำโท หลกัสูตรประกำศียบตัร
บณัฑิต  และหลกัสูตรปริญญำเอก  ซ่ึง  ทุกหลกัสูตรใชร้ะบบกำรศึกษำทำงไกล ท่ีสำมำรถเรียนควบคู่ไปกบั
กำรท ำงำน   ดงันั้น หลักสูตรต่ำง ๆ ท่ีมหำวิทยำลยัเปิดสอน จึงถือเป็นโอกำสท่ีดีส ำหรับกำรจดัแนะแนว
กำรศึกษำ ให ้นกัเรียน นกัศึกษำ ไดทุ้กระดบัชั้น ไดรั้บขอ้มูล  ไม่ใช่เฉพำะมยัธยมศึกษำ ปีท่ี 6 ท่ีก ำลงัจะส ำเร็จ
กำรศึกษำ และตอ้งกำรศึกษำต่อระดบัปริญญำตรี เท่ำนั้น  แต่ระดบัมธัยมศึกษำ ชั้น อ่ืน ๆ  เช่น  มธัยมศึกษำปีท่ี 
1 ถึง มยัธยมศึกษำปีท่ี 5 ก็สำมำรถจดัแนะแนวกำรศึกษำได ้เช่นกนั โดยแนะแนวทำงกำรศึกษำในหลกัสูตร 
โครงกำรสัมฤทธิบตัร ท่ีสำมำรถเรียนเพื่อเพิ่มพนูควำมรู้ หรือ เพื่อเรียนล่วงหนำ้  

        11.4   อุปสรรค (Threat)    
                  ส ำหรับกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ  สถำนศึกษำ    

ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  มีดงัน้ี 
                 11.4.1 ทศันคติ  ค่ำนิยม  เน่ืองจำกนกัเรียนส่วนใหญ่ ยงัมุ่งเนน้ และยึดติดกบักำรเรียนใน

ระบบและซ่ึงตอ้งสอบเขำ้มหำวิทยำลยัปิด  และสถำนศึกษำบำงแห่งตอ้งกำรให้นกัเรียนในโรงเรียน สอบเขำ้
มหำวิทยำลยัได ้เพื่อช่ือเสียงของโรงเรียน โดยไม่ให้ควำมสนใจระบบกำรศึกษำทำงไกล และไม่เปิดโอกำส   
ให้นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบักำรศึกษำทำงไกล ท่ีเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่นกัเรียน    
โดยไม่มุ่งเนน้กำรสอบแข่งขนัเขำ้มหำวทิยำลยั 

                 11.4.2  คู่แข่ง  จำกกำรท่ีสถำบนัระดบัอุดมศึกษำเพิ่มข้ึน  และขยำยเครือข่ำยกำรให้บริกำร      
กำรเรียนกำรสอน เปิดเป็นศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำตำมจงัหวดั และอ ำเภอ ต่ำง  ๆ  เพิ่มข้ึนท ำและจดัระบบกำร
เรียนกำรสอนในชั้นเรียน ซ่ึงคนส่วนใหญ่คิดว่ำมีโอกำสส ำเร็จกำรศึกษำได้มำกกว่ำ   จึงเลือกท่ีจะเขำ้เรียน    
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ในสถำบนักำรศึกษำท่ีจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมศูนยบ์ริกำรเครือข่ำยย่อยต่ำง ๆ  ซ่ึงจะท ำกำรสอนใน      
วนัเสำร์และวนัอำทิตย ์

                 11.4.3  ควำมไม่คุน้เคยต่อกำรศึกษำทำงไกลท่ีตอ้งศึกษำดว้ยตนเอง  ส่วนใหญ่ยึดติดกบั
ระบบท่ีตอ้งเชำ้ชั้นเรียน ท ำใหข้ำดควำมมัน่ใจในกำรเรียนทำงไกล 

                 11.4.4  ขำดนโยบำยในกำรพัฒนำงำนแนะแนวกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมของ
มหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช ทั้งทำงด้ำนก ำลังคน กำรฝึกอบรม    เห็นได้จำกควำมรับผิดชอบและ    
ปริมำณงำนของนกัแนะแนวกำรศึกษำ ประจ ำศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.  ทั้ง 10  แห่ง    ซ่ึงแต่ละศูนยว์ิทยพฒันำ                   
จะมีนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพเพียง  1 คน  โดยรับผิดชอบให้บริกำรครอบคลุมพื้นท่ี  5-10 จงัหวดั      
ซ่ึงนบัวำ่เป็นภำระหน้ำท่ีค่อนขำ้งหนกัในกำรให้บริกำรแนะแนวกำรศึกษำ   ท่ีจะท ำไดอ้ย่ำงทัว่ถึงครอบคลุม 
และมีประสิทธิภำพ    ดังนั้ น นักแนะแนวกำรศึกษำจึงมักขำดโอกำสในกำรพฒันำควำมรู้ทำงวิชำกำร          
กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  และกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ท ำงำน   
                     จำกท่ีกล่ำวมำกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ ในเขต

พื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   ยงัตอ้งมีกำรพฒันำปรับปรุง ในจุดอ่อน และเสริมในจุดแข็ง

ให้ดียิ่งข้ึน  ทั้งน้ีกำรจะพฒันำและปรับปรุงได้มำกน้อย แค่ไหน   มิได้ข้ึนอยู่เฉพำะศูนยว์ิทยพฒันำ  มสธ. 

จนัทบุรี   แต่เก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงไปถึง  ระบบกำรบริหำรงำน   นโยบำยของมหำวิทยำลยัในดำ้นต่ำง  ๆ     

ไม่วำ่จะเป็น  ดำ้นหลกัสูตรกำรศึกษำ  ดำ้นกำรบริกำรกำรศึกษำ   ดำ้นงบประมำณ   ดำ้นกำรพฒันำทรัพยำกร

บุคคล  และอ่ืน ๆ   ซ่ึง มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีจะน ำพำใหง้ำนแนะแนวกำรศึกษำประสบควำมส ำเร็จ  สำมำรถเขำ้ถึง

กลุ่มเป้ำหมำย  และขยำยฐำนควำมต้องกำรศึกษำทำงไกล ไปยงั   กลุ่มนักเรียน นักศึกษำ ได้เพิ่มข้ึน           



 

บทที ่3 

องค์ประกอบของระบบงาน 
 

                     กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบั

กำรศึกษำทำงไกล แก่  นักเรียน ในสถำนศึกษำต่ำง ๆ    มีควำมส ำคญัท่ีจะช่วยให้ขอ้มูลและควำมเขำ้ใจท่ี

ถูกตอ้งเก่ียวกับวิธีกำรศึกษำทำงไกล   ส ำหรับใช้เป็นขอ้มูลในกำรตดัสินใจศึกษำต่อ   ซ่ึงกำรปฏิบติังำน     

แนะแนวกำรศึกษำดงักล่ำว    เป็นไปตำมภำรกิจ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกมหำวิทยำลยั ซ่ึงมีองค์ประกอบของ

ระบบงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. การแนะแนวการศึกษาต่อมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

           จำกกำรท่ีมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   เป็นมหำวทิยำลยัเปิด ใชร้ะบบกำรศึกษำทำงไกล  
 ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีคุน้เคยส ำหรับ นกัเรียน นกัศึกษำ  ท่ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นระดบัชั้น  มธัยมศึกษำ  ปวช. หรือ ปวส.  

ท่ีกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบเขำ้ชั้นเรียน เหมือนระบบกำรศึกษำปกติทัว่ไป    ดว้ยเหตุน้ีนกัแนะแนวกำรศึกษำ

จึงจ ำเป็นตอ้งมีบทบำทในกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  เพื่อช่วยเหลือคนให้รู้จกั

ตวัเองและส่ิงแวดล้อมสำมำรถตดัสินใจเลือกศึกษำต่อให้เหมำะสมกบัตนเอง   ดังท่ี  ประหยดั  ทองมำก 

(2539:354)  กล่ำวว่ำ กิจกรรมแนะแนวช่วยพฒันำควำมเขำ้ใจตนเองของเด็กแต่ละคนในดำ้นควำมสำมำรถ  

ควำมสนใจ  ควำมถนดั  บุคลิกภำพ  ควำมส ำเร็จ  เป็นตน้  ช่วยให้เด็กรู้จกัตนเอง รู้จกัคุณค่ำของตนเอง รู้วำ่ตน

มีควำมถนัด ควำมสำมำรถอะไร  มีจุดเด่นจุดด้วยตรงไหน  ช่วยเสริมสร้ำงบุคลิกภำพท่ีพึงปรำรถนำ             

ช่วยส่งเสริมพฒันำกำรทุกดำ้นของเด็ก   ขจดัปัญหำและอุปสรรค  ซ่ึงอำจเกิดข้ึนและขดัขวำงพฒันำกำรดำ้น

ต่ำง ๆ 

                         ดงันั้นกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ี

รับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  จึงมีควำมส ำคญัในกำรใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบกำรศึกษำ

ทำงไกล   ท่ีมีควำมถูกตอ้งชดัเจนเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บฟัง  ซ่ึงส่งผลต่อกำรตดัสินใจในกำรสมคัรเขำ้ศึกษำต่อ

ระดบัปริญญำตรี ในมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
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2.ระบบการศึกษาทางไกล 

                   กำรศึกษำทำงไกลไดมี้ผูใ้หค้วำมหมำยของกำรศึกษำทำงไกลไว ้ดงัน้ี  วจิิตร  ศรีสอำ้น (2529:5-7) 

กล่ำววำ่กำรศึกษำทำงไกล หมำยถึง  ระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีไม่มีชั้นเรียน แต่อำศยัส่ือประสมอนัไดแ้ก่ส่ือ

ทำงไปรษณีย ์วทิยกุระจำยเสียง วทิยโุทรทศัน์และกำรสอนเสริม รวมทั้งศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำเป็นหลกั โดยมุ่ง

ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอยูก่บับำ้นไม่ตอ้งมำเขำ้ชั้นเรียนตำมปกติ    และ สุมำลี  สังขศ์รี (2545:35)  ไดใ้ห้

ควำมหมำยกำรศึกษำทำงไกลท่ีสอดคลอ้งกนั กล่ำวคือ    วิธีกำรจดักำรศึกษำท่ีผูเ้รียนและผูส้อนไม่ไดพ้บกนั

โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ แต่ผูส้อนจะถ่ำยทอดเน้ือหำวิชำควำมรู้ ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ  ไปทำงส่ืออำจจะเป็นส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ วิทยุ โทรทศัน์ เทปเสียง วีดีทศัน์  คอมพิวเตอร์ หรืออ่ืน ๆ    ผูเ้รียนจะรับควำมรู้จำกส่ือเหล่ำน้ีใน

ลกัษณะของกำรเรียนดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนไม่ตอ้งเดินทำงเขำ้มำยงัสถำบนักำรศึกษำ แต่จะเรียนอยู่ ท่ีบำ้น

หรือสถำนท่ีท ำงำน ผูเ้รียนสำมำรถก ำหนดเวลำเรียน สถำนท่ีเรียน    และจะตอ้งบริหำรกำรเรียนของตนเอง 

ภำยในเวลำท่ีสถำนบนักำรศึกษำก ำหนด  กำรพบปะระหว่ำงผูส้อนกบัผูเ้รียนอำจจะก ำหนดให้มีข้ึนบำ้งเป็น

บำงคร้ัง จะเป็นกำรพบปะเพื่อทบทวนเพื่อซักถำมประเด็นปัญหำในส่ิงท่ีเรียนดว้ยตนเองไม่เขำ้ใจ   หรือเป็น

กำรสรุปหรือฝึกทกัษะท่ีส ำคญัจำกเน้ือหำวิชำนั้น ๆ    นอกจำกน้ียงัสอดคล้องกบัควำมหมำยของกำรเพิ่ม

โอกำสทำงกำรศึกษำ     ซ่ึง นภมณฑล  สิบหม่ืนไทย  (2553: 16)  กล่ำววำ่ กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและ

เรียนรู้ของคนไทยในประชำชนทัว่ไป เป็นกำรลดควำมเหล่ือมล ้ ำโอกำสกำรได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้       

ดว้ยกำรจดักำรศึกษำตำมอธัยำศยัอยำ่งสอดคลอ้งกบัภูมิสังคมของแต่ละทอ้งถ่ินโดยส่งองคค์วำมรู้ผำ่นจำกส่ือ

วทิย ุ เทปเสียง  โทรทศัน์  หนงัสือ  ส่ิงพิมพ ์  และเทคโนโลยรุ่ีนใหม่  ๆ  เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์ตลอดจน 

ส่งเสริมสนบัสนุนปรำชญช์ำวบำ้น  ผูท้รงภูมิปัญญำและครูภูมิปัญญำไทย  ใหมี้บทบำทเผยแพร่ควำมเช่ียวชำญ

ท่ีตนมีแก่ผูส้นใจซ่ึงสำมำรถเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและเรียนรู้ไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม  เหล่ำน้ีเป็นกำรพฒันำ

มนุษยไ์ดอ้ยำ่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
                 จำกควำมหมำยเก่ียวกบักำรศึกษำทำงไกลท่ีกล่ำวมำ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัมหำวิทยำลยั
ระบบเปิดท่ีขยำยโอกำสกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำแก่ประชำชนให้มำกท่ีสุด  มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  

ได้น ำแนวคิดดังกล่ำวมำจัดตั้ งเป็นมหำวิทยำลัยเปิด    มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกลท่ีมี

ประสิทธิภำพ และให้ควำมส ำคญัในกำรจดับริกำรนกัศึกษำอย่ำงทัว่ถึงมำกท่ีสุด เพื่อให้สำมำรถเปิดโอกำส

กำรศึกษำ   เสริมสร้ำงระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน และยงัเป็นกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่

ประชำชนท่ีอยูห่่ำงไกล   ทั้งน้ี ระบบกำรศึกษำทำงไกล เป็นระบบกำรศึกษำท่ีเอ้ืออ ำนวยใหน้กัศึกษำสำมำรถ 
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ใช้เวลำว่ำงศึกษำดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งเขำ้ชั้นเรียนตำมปกติ  โดยมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชใช้ระบบ

กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เน้ือหำสำระ ประสบกำรณ์ รวมทั้งประเมินผลกำรศึกษำ จำกส่ือประสมประเภท ส่ิงพิมพ์

ในรูปของเอกสำรกำรสอน  แบบฝึกปฏิบติั ซีดีเสียงประกอบชุดวิชำ และหนงัสืออ่ำนประกอบต่ำง ๆ  รำยกำร

วิทยุกระจำยเสียง รำยกำรวิทยุโทรทศัน์ และกำรสอนเสริมตำมศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำ   ซ่ึงหลกักำร แนวคิด

ดงักล่ำว มีควำมสัมพนัธ์กบัแผน และนโยบำยจดักำรศึกษำทำงไกลของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

                    การจัดการศึกษาทางไกล    

                    มหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช จดักำรศึกษำเป็นระบบทวิภำค   ปีกำรศึกษำหน่ึงมี 2 ภำค

กำรศึกษำ แต่ละภำคกำรศึกษำมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ในแต่ละภำคกำรศึกษำนักศึกษำจะตอ้ง

ลงทะเบียนเรียนอย่ำงน้อย 1 ชุดวิชำ แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชำ จนกว่ำจะครบจ ำนวนชุดวิชำตำมหลักสูตรใน

สำขำวิชำท่ีศึกษำ ทั้งน้ีภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เท่ำของระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นหลกัสูตร     ทั้งน้ีผูส้นใจ

สมคัรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช สำมำรถด ำเนินกำรสมคัรไดต้ำมขั้นตอนกำรสมคัรหลกัสูตร

ปริญญำตรีดงัภำพท่ี 3.1  (ฝ่ำยรับนกัศึกษำ ส ำนกัทะเบียนและวดัผล  2556 ) 
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ไม่สมบูรณ์     สมบูรณ์ 

 

 

 

 
 

          ภำพท่ี 3.1  แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรสมคัรและลงทะเบียนเรียน 
 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 

ขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนท่ี 4 

ขั้นตอนท่ี 5 

ศึกษำระเบียบกำรสมคัรเป็นนกัศึกษำและลงทะเบียนเรียน 

พร้อมชม  วซีีดี ประชำสัมพนัธ์กำรรับสมคัรนกัศึกษำ 

กรอกขอ้มลูใบสมคัรฯ (มสธ.1) และเตรียมหลกัฐำน 

และเอกสำรประกอบกำรสมคัร 

ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรและส่งเอกสำรกำรสมคัร 

ช ำระเงินดว้ยบริกำร 

Pay at Post 

ณ  ท่ีท ำกำรไปรษณีย ์

 

 

Pay 

ช ำระเงินสดดว้ยตนเองท่ี 

ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. หรือ 

ท่ีท  ำกำรของมหำวทิยำลยั 
 

 

Pay 
ส่งเอกสำรกำรสมคัร 

ณ ท่ีท ำกำรไปรษณีย ์
 

ส่งเอกสำรกำรสมคัรท่ีเจำ้หนำ้ท่ี 

ณ  สถำนท่ีรับสมคัร 
 

มหำวทิยำลยัรับเอกสำรกำรสมคัร / ตรวจสอบขอ้มลู 

และหลกัฐำนเอกสำรประกอบกำรสมคัร ผูส้มคัร 

แจง้ปัญหำ / ส่งคืน 

ผูส้มคัรใหแ้กไ้ข 

ตอบรับขั้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำ 

พร้อมส่งบตัรประจ ำตวันกัศึกษำ 

ภำย 30 วนัท ำกำร 
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                      จำกแผนผงัแสดงขั้นตอนกำรสมคัรและลงทะเบียนเรียนทั้ง 5 ขั้นตอนมีรำยละเอียดดงัน้ี 

                             ขั้นตอนที ่1  ศึกษำระเบียบกำรสมคัรเป็นนกัศึกษำและลงทะเบียนเรียน   

  ใหผู้ส้มคัรศึกษำระเบียบกำรสมคัรเป็นนกัศึกษำและลงทะเบียนเรียน ถึงแนวทำงใน 

กำรเลือกหลกัสูตร สำขำวิชำ /แขนงวิชำ/วิชำเอก   ศึกษำคุณสมบติักำรสมคัร  โครงสร้ำงหลกัสูตรกำรศึกษำ

ของผูมี้สิทธิเขำ้ศึกษำของแต่ละสำขำวิชำท่ีเปิดสอน  รวมทั้ง ชมวีซีดี ประชำสัมพนัธ์กำรรับสมคัรนกัศึกษำท่ี

แนบไปกบัระเบียบกำรสมคัร 

         ขั้นตอนที ่2  กรอกขอ้มูลใบสมคัร  และเตรียมหลกัฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมคัร 

                 ใหผู้ส้มคัรกรอกรำยละเอียดและท ำเคร่ืองหมำยโดยระบำยขอ้มูลใน 

ท่ีปรำกฏในใบสมคัรและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำ ให้ครบถว้นสมบูรณ์   พร้อมติดรูปถ่ำยสี ขนำด 2 น้ิว และ

จดัเตรียมหลกัฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมคัรดงัน้ี 

                                           1. ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 

                                           2. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

                                           3. ส ำเนำบตัรประชำชน 

                                           4. หลกัฐำนอ่ืน ๆ ถำ้มี เช่น ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกุล  ส ำเนำ 

ใบส ำคญักำรสมรส  ส ำเนำใบแต่งตั้งยศ เป็นตน้ 

                      ขั้นตอนที ่3  กำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรและค่ำลงทะเบียนเรียนและส่งเอกสำร 

กำรสมคัร 

   เม่ือผูส้มคัรกรอกรำยละเอียดในใบสมคัร และตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ีต้องช ำระ 

รวมทั้งหลกัฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมคัรครบถว้นแลว้ ใหช้ ำระเงินโดยเลือกวธีิกำรช ำระเงิน ดงัน้ี 

                 3.1  ช ำระเงินดว้ยบริกำร Pay at Post   ณ  ท่ีท ำกำรไปรษณีย ์ พร้อมจดัส่งเอกสำร

กำรสมคัรทำงไปรษณีย ์

    3.2   ช ำระเงิน ณ จุดรับสมคัรดว้ยตนเองท่ีศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. ทั้ง 10 แห่ง หรือท่ี

ท ำกำรมหำวทิยำลยั 

       ขั้นตอนที ่4  ช่องทำงกำรสมคัรเป็นนกัศึกษำ 

     มหำวิทยำลยัก ำหนดช่องทำงกำรสมคัรเป็นนกัศึกษำ เพื่อให้ผูส้มคัรสำมำรถเลือก

ช่องทำงกำรสมคัรไดต้ำมสะดวก ดงัน้ี 
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                1. สมคัรทำงไปรษณีย ์

                                        2. สมคัรดว้ยตนเองท่ีศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 10 แห่ง  หรือ ณ ท่ีท ำกำร 

มหำวทิยำลยั 

                                         3. สมคัรทำงอินเทอร์เน็ต ท่ีเวบ็ไซต ์www.stou.ac.th 

                   ขั้นตอนที ่ 5  กำรตอบรับข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำ 

     เม่ือมหำวิทยำลยัตรวจสอบหลกัฐำนกำรสมคัรของผูส้มคัรเรียบร้อยแลว้ จะท ำกำร

ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำให ้ และด ำเนินกำรดงัน้ี 

                                           1. ตอบรับข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำ โดยจดัส่งหนงัสือตอบรับข้ึนทะเบียนให ้

ผูส้มคัร 

                                           2. จดัท ำบตัรประจ ำตวันกัศึกษำ   มหำวิทยำลยัจะจดัท ำบตัรประจ ำตวันกัศึกษำให้

ผูส้มคัรภำยหลงักำรตอบรับข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำ 

                                          3. จดัส่งเอกสำรกำรเรียน  เม่ือมหำวทิยำลยัข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำใหแ้ลว้จะจดัส่ง

เอกสำรกำรสอนใหต่้อไป  

       

                 วธิีการศึกษาด้วยตนเอง   

                     เม่ือผูส้มคัรไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำแลว้ จะตอ้งมีกำรวำงแผนกำรศึกษำโดยปฏิบติัดงัน้ี 

        1.  ส ำรวจเวลำวำ่งของตนเอง แลว้ลงทะเบียนเรียนใหเ้หมำะสมกบัเวลำท่ีจะใหก้บักำรศึกษำอยำ่ง 

นอ้ยวนัละ 1-2 ชัว่โมง 

                     2.  ก ำหนดตำรำงเวลำประจ ำวนัส ำหรับศึกษำเอกสำรกำรสอนโดยศึกษำคร้ังหน่ึง ๆ ประมำณ  1-

2 ชัว่โมง 

                     3.  วำงแผนเวลำส ำหรับฟังรำยกำรวทิยกุระจำยเสียง ชมรำยกำรวทิยโุทรทศัน์ และเขำ้รับกำรสอน

เสริมโดยดูจำกตำรำงออกอำกำศและตำรำงสอนเสริมท่ีมหำวทิยำลยัจดัส่งให ้

                     4.  ศึกษำเอกสำรกำรสอน และปฏิบติัตำมค ำแนะน ำและวธีิกำรศึกษำในเอกสำรสอนทุกขั้นตอน 

        ทั้งน้ีวธีิกำรศึกษำเอกสำรกำรสอนดว้ยตนเองสำมำรถปฏิบติัไดต้ำมขั้นตอนดงัภำพท่ี 3.2 

 

 

 

http://www.stou.ac.th/
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                                                           ไม่ผำ่น                                                     ผำ่น 
 

 

ภำพท่ี  3.2  แผนผงัแสดงแนวทำงกำรศึกษำเอกสำรกำรสอน 

 

         จำกแผนผงัแสดงแนวทำงกำรศึกษำเอกสำร ซ่ึงนกัศึกษำสำมำรถน ำขั้นตอนวธีิกำรดงักล่ำวมำใช้

ในกำรศึกษำเอกสำรกำรสอนมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

ศึกษำแผนกำรสอนประจ ำหน่วย 

ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

เร่ิมตน้ศึกษำ 

- แนวคิดแต่ละตอน, เร่ือง 

- วตัถุประสงคแ์ต่ละตอน,เร่ือง 

 

ศึกษำเพ่ิมเติมจำกส่ือเสริมต่ำง ๆ ท ำกิจกรรมทำ้ยเร่ือง บนัทึกสำระส ำคญัลงใน

แบบปฏิบติั 

ท ำแบบประเมิน 

ตนเองหลงัเรียน ศึกษำเร่ืองต่อไป 

ยอ้นกลบัไปศึกษำใน

เร่ืองท่ีไม่เขำ้ใจ 
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         ขั้นท่ี 1  ศึกษำแผนกำรสอนประจ ำหน่วย ก่อนศึกษำเน้ือหำสำระนกัศึกษำจะตอ้งศึกษำแผนกำร

สอนประจ ำหน่วย เพื่อให้ทรำบแนวคิด  วตัถุประสงคข์องหน่วยเรียน และกิจกรรมกำรเรียน เช่น กำรท ำแบบ

ประเมินผลตนเองก่อนเรียน  กำรอ่ำนแผนกำรสอน กำรท ำกิจกรรมภำคปฏิบติัเสริมประสบกำรณ์เพื่อเก็บ

คะแนน เป็นตน้ 

                      ขั้นท่ี 2 ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน   ก่อนศึกษำเน้ือหำสำระ นกัศึกษำจะตอ้งท ำแบบ

ประเมินผลตนเองก่อนเรียน เพื่อทดสอบวำ่มีพื้นควำมรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียนมำกนอ้ยเพียงใด 

          ขั้นท่ี 3  เร่ิมต้นศึกษำ  โดยศึกษำแนวคิดแต่ละตอน  และวตัถุประสงค์แต่ละตอน เพื่อให้

นกัศึกษำทรำบวำ่มีเน้ือหำท่ีจะตอ้งเรียนรู้อะไรบำ้ง 

          ขั้นท่ี 4  ท ำกิกรรมทำ้ยเร่ือง  ซ่ึงในขั้นน้ีนกัศึกษำสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมจำกส่ือเสริมต่ำง ๆ เช่น 

รำยกำรวทิยโุทรทศัน์  ซีดี เทปเสียงประกอบชุดวิชำ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และบนัทึกสำระส ำคญัลง

ในแบบปฏิบติั เพื่อตรวจสอบควำมเขำ้ใจและช่วยใหจ้  ำไดม้ำกข้ึน 

          ขั้นท่ี 5  ท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน เพื่อทดสอบว่ำสำมำรถเขำ้ใจเน้ือหำเพิ่มข้ึนมำก

เพียงใด หำกนกัศึกษำสำมำรถท ำแบบประเมินตนเองหลงัเรียนผ่ำน  ให้ศึกษำหน่วยเรียนต่อไปได ้ แต่หำก   

ไม่ผ่ำนให้ยอ้นกลบัไปศึกษำทบทวนเน้ือหำในส่วนท่ียงัไม่เข้ำใจ  (ฝ่ำยแนะแนวกำรศึกษำ ส ำนักบริกำร

กำรศึกษำ 2542) 

 

                   การวดัและประเมนิผลการศึกษา 

                     ในระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  แบ่งลกัษณะเน้ือหำชุดวิชำ

ออกเป็น ชุดวิชำเชิงทฤษฎี และชุดวิชำเชิงปฏิบติั  โดยให้มีกำรประเมินผลกำรศึกษำทุกชุดวิชำท่ีนกัศึกษำ

ลงทะเบียนเรียนแต่ละภำคกำรศึกษำโดยวีธีกำรประเมินผลกำรศึกษำดงัน้ี  (ฝ่ำยรับนกัศึกษำ ส ำนกัทะเบียน 

และวดัผล  2556 )  

                      1. กำรใหค้ะแนนกิจกรรมหรือกำรฝึกปฏิบติั 

                      2. กำรสอบประจ ำภำคกำรศึกษำ 

                      3. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมวชิำชีพตำมท่ีสำขำวชิำก ำหนดในช่วงก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 

                     ทั้งน้ีมหำวทิยำลยัไดล้ ำดบัขั้นกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำใน แต่ละชุดวิชำ 

ดงัน้ี 
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                             ล ำดบัขั้น                           ควำมหมำย 

             H  (ไดค้ะแนนร้อยละ 76 ข้ึนไป)  เกียรตินิยม (HONOUR) 

             S  (ไดค้ะแนนร้อยละ 60-75)  ผำ่น (SATISFACTORY) 

             U (ไดค้ะแนนต ่ำกวำ่ร้อยละ 60)  ไม่ผำ่น (UNSATISFACTORY) 

             I        ไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 

                     

                    การจัดสอบ  

       มหำวิทยำลยัจดักำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำคแต่ละภำคมีกำรสอบ 2 คร้ังได้แก่  สอบไล่ และ

สอบซ่อม   ในกำรสอบแต่ละคร้ังส ำนักทะเบียนและวดัผลจะส่งเอกสำรรำยละเอียดวิธีกำรปฏิบติัในกำร      

เขำ้สอบ วนั เวลำ  สนำมสอบ และห้องสอบให้นกัศึกษำทรำบล่วงหน้ำ  ซ่ึงมหำวิทยำลยัจดัให้มีสนำมสอบ  

ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ จงัหวดัละหน่ึงสนำมสอบเป็นอย่ำงนอ้ย     ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจ ำจงัหวดัท่ี

เป็นศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำในทอ้งถ่ินของมหำวิทยำลยั   นกัศึกษำท่ีมีภูมิล ำเนำอยู่ในต่ำงจงัหวดัก็สำมำรถเขำ้

สอบตำมสนำมสอบในจงัหวดัของตน หรือกรณีนกัศึกษำตอ้งเดินทำงไปจงัหวดั อ่ืน ๆ หรือยำ้ยท่ีอยู่ชัว่ครำว  

ไม่สำมำรถเข้ำสอบในสนำมสอบท่ีมหำวิทยำลยัจดัให้ตำมท่ีอยู่ได้       นักศึกษำสำมำรถยื่นค ำร้องขอยำ้ย  

สนำมสอบไปยงัมหำวิทยำลยัล่วงหนำ้ก่อนสอบ 45 วนั    ส่วนกำรแจง้ผลกำรสอบนั้น  ส ำนกัทะเบียนและ

วดัผลจะแจง้ผลกำรสอบใหน้กัศึกษำเป็นรำยบุคคลทำงไปรษณีย ์หลงัจำกสอบผำ่นไปแลว้ ประมำณ 35-45 วนั 

(ฝ่ำยรับนกัศึกษำ ส ำนกัทะเบียนและวดัผล  2556 )  

 

3.ทรัพยากรบุคคล 

      งำนแนะแนวกำรศึกษำ เป็นงำนท่ีตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในหน่วยงำนต่ำง ๆ  

ภำยในศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ซ่ึงมีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  3 งำน  ไดแ้ก่ 

1. งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร รับผดิชอบงำนสำรบรรณ  งำนบุคคล  งำนกำรเงิน  งำนบญัชี     

งำนพสัดุครุภณัฑ ์ งำนอำคำรสถำนท่ี  งำนยำนพำหนะ งำนรักษำควำมปลอดภยั  งำนประชำสัมพนัธ์ 

งำนประกนัคุณภำพ  กำรบริหำรควำมเส่ียง  กำรจดักำรควำมรู้ กำรควบคุมภำยใน  กำรจดัท ำแผนปฏิบติั

รำชกำรประจ ำปี และงำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย 
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2. งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ รับผดิชอบงำน รณรงครั์บสมคัรนกัศึกษำใหม่  กำร 

จ ำหน่ำยระเบียบกำรสมคัร  กำรรับลงทะเบียนเรียน  งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  กำรปฐมนิเทศนกัศึกษำ  

ใหค้  ำปรึกษำ  กำรจดันิทรรศกำร  งำนสนบัสนุนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ และชมรมบณัฑิต  กำรดูแลมำตรฐำน

เครือข่ำยให้บริกำรในทอ้งถ่ิน   กำรจดักิจกรรมร่วมกบัสมำคมสุโขทยัธรรมำธิรำช  กำรร่วมมือองคก์รอ่ืนใน

ท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในลักษณะต่ำง ๆ และงำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ

มอบหมำย 

3. งำนบริกำรส่ือและเทคโนโลยกีำรศึกษำ  รับผดิชอบกำรใหบ้ริกำรหอ้งสมุดและส่ือกำรศึกษำ  

ท่ีมหำวิทยำลัยผลิต  กำรบริกำรเทคโนโลยีต่ำง ๆ กำรผลิตส่ือพื้นฐำน  ประสำนงำนเช่ือโยงเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ของมหำวทิยำลยั กำรส่งเสริมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  กำรบ ำรุงรักษำโสตทศันูปกรณ์และ

คอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงเครือข่ำยระหวำ่งหอ้งสมุดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และงำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

                  โดยทั้ง 3 งำน ภำยในศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี มีบุคลำกรจ ำนวน 18 คน ตำมตำรำงท่ี  3.1 

    ตำรำงท่ี 3.1  อตัรำก ำลงับุคลำกรศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี                                                 หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 

ขำ้รำชกำร  6 6 

พนกังำนมหำวทิยำลยั  3 3 
ลูกจำ้งประจ ำลกัษณะพิเศษ  1 1 
ลูกจำ้งชัว่ครำวรำยเดือน (เงินรำยได)้  8 8 

รวม  18 18 

  

4.งบประมาณ  

       มหำวทิยำลยัไดจ้ดัสรรงบประมำณประจ ำปี ใหศู้นยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ตำมแผนงำน   

กำรจดักำรศึกษำ ภำรกิจพื้นฐำน ก.13. กระบวนงำนพฒันำกำรให้บริกำรกำรศึกษำ (กิจกรรมบริกำรกำรศึกษำ 

ศวน. มสธ. จนัทบุรี) ผลผลิตระดบักิจกรรม/โครงกำร รหสั ก.1.3.8(8) ผลผลิตกำรบริกำรกำรศึกษำ ศูนยว์ิทย

พฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ในหมวดค่ำใช้สอยในส่วนของกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำนอกสถำนท่ี   เพื่อเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรปฏิบติัหน้ำท่ีแนะแนวกำรศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จงัหวดัไดแ้ก่ 

จนัทบุรี ตรำด ระยอง สระแกว้ และจนัทบุรี 
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         ทั้ งน้ีจำกงบประมำณดังกล่ำว  น ำมำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ให้สอดคล้องกับจ ำนวนคร้ังท่ี

จดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำทำงไกล แก่ นกัเรียน นกัศึกษำ ในสถำนศึกษำต่ำง ๆ  ซ่ึงเฉล่ียประมำณ 15-20  

คร้ังต่อปี  โดยส่วนใหญ่จะจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำ  2  ช่วงระยะ  ดงัน้ี 

1. ช่วงปลำย ปี  เดือน ตุลำคม – ธนัวำคม 
2. ช่วงตน้ปี  เดือน มกรำคม – มีนำคม  

                     เน่ืองจำกช่วงระยะเวลำดงักล่ำว เป็นช่วงท่ี สถำนศึกษำส่วนใหญ่ ไดก้ ำหนดใหมี้กำรจดั 
กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ ให้แก่ นกัเรียน นกัศึกษำ ภำยในสถำนศึกษำของตนเอง ดงันั้น จึงมกัจะแจง้
ควำมประสงคใ์ห้สถำนศึกษำระดบั อุดมศึกษำต่ำง ๆ  เขำ้ไปแนะแนวกำรศึกษำ เพื่อให้ขอ้มูลกำรศึกษำต่อใน
มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ  ก่อนท่ีจะปิดภำคกำรศึกษำ   ทั้งน้ีกำรด ำเนินกำรขออนุมติังบประมำณในกำรจดัแนะแนว
กำรศึกษำ นั้น มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมภำพประกอบท่ี 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3.3  ขั้นตอนกำรขออนุมติังบประมำณในกำรจดักิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำ 

5. งานแนะแนวการศึกษาต่อมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ณ   สถานศึกษา  ในเขตพืน้ที่

รับผดิชอบศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี        

                       งำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ  ในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  เป็นกำรจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำส ำหรับ  นกัเรียน นักศึกษำ   

เป็นลักษณะกำรแนะแนวกำรศึกษำก่อนเรียน โดยแนะแนวกำรศึกษำให้ข้อมูลเก่ียวกับกำรศึกษำ มุ่งเน้น 

เก่ียวกบัระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช เพื่อให้นกัเรียน นกัศึกษำ หรือรับทรำบ

ตรวจสอบงบประมำณ 

     - หมวดรหสัเงินงบประมำณ 

     - งบประมำณคงเหลือ 

เบิกจ่ำยงบประมาณ 

วำงแผนกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำ 

       อนุมติั 
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ขอ้มูล  และสำมำรถน ำขอ้มูลไปตดัสินใจเลือกสมคัรเขำ้ศึกษำต่อได ้ โดยมีขั้นตอนกำรปฏบติังำน 6 ขั้นตอน 

ดงัภำพท่ี 3.4 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 3.4 ขั้นตอนกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   

       จำกภำพท่ี 3.4  แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

อธิบำยดงัน้ี 

 

  2. จดัเตรียมเอกสำร และส่ือท่ีใชป้ระกอบกำรบรรยำย 

3.ประสำนงำน 

หน่วยงำนภำยนอก 

 

 

หน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยั 

สุโขทยัธรรมำธิรำช 

 

หน่วยงำนภำยในศูนยว์ทิย

พฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

4. เตรียมควำมพร้อมของวทิยำกร 

5. แนะแนวกำรศึกษำตำมก ำหนด 
เทคนิคการ 

การแนะแนวการศึกษา 

  - กำรบรรยำยโดยใชส่ื้อโสตทศัน์  
 -  กำรบรรยำยโดยใชกิ้จกรรมสัมพนัธ์  

 -  เทคนิคกำรเลือกช่วงระยะเวลำ   
 

1.วำงแผน 

      6. ประมินผล 
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1. วางแผน  

ในกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำต่อ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ ในแต่ละปี  

จ ำเป็นตอ้งมีกำรวำงแผนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและงบประมำณท่ีไดรั้บ  โดยค ำนึงถึง  กลุ่มเป้ำหมำย  

และระยะเวลำโดยด ำเนินกำรวำงแผนในช่วงเดือน กนัยำยน ถึงเดือนมีนำคม ของปีถดัไป   

2. จัดเตรียมเอกสาร และส่ือทีใ่ช้ประกอบการบรรยาย 

       กำรจดัเตรียมเอกสำรใหเ้พียงพอต่อกำรใชง้ำน โดยส ำรวจเอกสำร และส่ือท่ีตอ้งใชส้ ำหรับ 

กำรจดัแนะแนวกำรศึกษำ   หำกมีไม่เพียงพอจะตอ้งด ำเนินกำรจดัหำ โดยกำรประสำนงำนไปยงัหน่วยงำน

ภำยในมหำวทิยำลยั เช่น งำนประชำสัมพนัธ์  ฝ่ำยแนะแนวกำรศึกษำ  ส ำนกักำรศึกษำต่อเน่ือง  ส ำนกัทะเบียน 

และวดัผลเป็นตน้  หรือจดัท ำเอกสำรเพิ่มเติมโดยศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  จดัท ำเอง  ซ่ึงตอ้งด ำเนินกำร

ใหเ้สร็จก่อนจดักำรแนะแนวกำรศึกษำอยำ่งนอ้ย  ประมำณ 1 สัปดำห์    

3. ติดต่อประสานงาน   

       กำรจดัแนะแนวกำรศึกษำ ตอ้งมีกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำน หรือ เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

อ่ืน ๆ   เพื่อให้งำนเกิดควำมคล่องตวัและส ำเร็จดว้ยดี    โดยแบ่งเป็นกำรประสำนงำน หน่วยงำนภำยนอก   

ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนับุรี ไดแ้ก่   สถำนศึกษำต่ำง ๆ   ซ่ึงจะประสำนติดต่อในเร่ืองกำรส ำรวจควำมตอ้งกำร

จัดแนะแนวกำรศึกษำ  ก ำหนดกำร ว ัน เวลำ สถำนท่ี   เป็นต้น  ส่วนหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย

ประสำนงำนเก่ียวกบัขอ้มูลกำรศึกษำหลกัสูตรต่ำง ๆ   ส่ือท่ีใชป้ระกอบกำรบรรยำย  เอกสำรส ำหรับแจก  และ

ประสำนงำน หน่วยงำนภำยในศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  เก่ียวกบังบประมำณ  กำรขออนุมติั  กำรผลิตส่ือ  

ยำนพำหนะ  เป็นตน้  โดยตอ้งด ำเนินกำรประสำนงำนให้พร้อมก่อนจดักำรแนะแนวกำรศึกษำ  อยำ่งนอ้ย 3-5 

วนั 

4. เตรียมความพร้อมของวทิยากร 

       ส ำหรับกำรท ำหนำ้ท่ีวทิยำกร จะตอ้งมีกำรเตรียมควำมพร้อมในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น  ดำ้นร่ำงกำย 

ดำ้นขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะบรรยำย  ดำ้นส่ือท่ีตอ้งใชส้ ำหรับกำรบรรยำย  ศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย  เตรียมเอกสำร

ส ำหรับให้เหมำะสม   และกำรตรวจสอบก ำหนดกำร  และกำรพิจำรณำเลือกใช้เทคนิคส ำหรับกำรแนะแนว

กำรศึกษำ เป็นตน้ 
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5. แนะแนวการศึกษาตามก าหนด 

       ก่อนกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำตำมก ำหนด จ ำเป็นตอ้งประสำนงำนยนืยนั  วนั  เวลำ   

สถำนท่ีอีกคร้ังก่อนวนัจดัแนะแนวกำรศึกษำ   เพื่อให้แน่ใจว่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ  และตรวจสอบ

สถำนท่ีจำกแผนท่ีกำรเดินทำง เพื่อกำรเดินทำงไปแนะแนะกำรศึกษำได้ทนั  ตำม วนั เวลำ  และสถำนท่ี         

ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

6. การประเมินผล      ในกำรแนะแนวกำรศึกษำ จ ำเป็นตอ้งมีกำรเก็บขอ้มูลเพื่อสอบถำม  

ควำมคิดเห็นของผูฟั้งและควำมพึงพอใจ   รวมถึงควำมสนใจในระบบกำรศึกษำทำงไกล   ท่ีผูฟั้งไดรั้บกำร 

แจกแบบสอบถำม คือ  ระยะเวลำ   จ  ำนวนผูต้อบ ซ่ึงจะตอ้งพิจำรณำใหเ้หมำะสม  

               กำรรำยงำนผลกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำต่อ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ สถำนศึกษำ  

ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  จะรวบรวมขอ้มูลผลจำกแบบประเมิน และสรุปรวมเป็น

รำยปี 

6. แนวคดิ วงจรคุณภาพ( PDCA)  

                     ในกำรปฏิบติังำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ สถำนศึกษำ  ในเขต

พื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ไดน้ ำระบบกำรท ำงำนตำมแนวคิด วงจรคุณภำพ (PDCA)      

มำใชใ้นกระบวนกำรด ำเนินงำน ซ่ึงประกอบดว้ย 

                       P = Plan        คือกำรวำงแผนจำกวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีไดก้ ำหนดข้ึน 
                        D = Do          คือกำรปฏิบติัตำมขั้นตอนในแผนงำนท่ีไดเ้ขียนไวอ้ยำ่งเป็นระบบและมีควำม
ต่อเน่ือง 
                       C = Check     คือ กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนของแผนงำนวำ่มีปัญหำ
อะไรเกิดข้ึน จ ำเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขแผนงำนในขั้นตอนใดบำ้ง 
                        A = Action    คือ กำรปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีมีปัญหำ หรือถำ้ไม่มีปัญหำใดๆ ก็ยอมรับแนว
ทำงกำรปฏิบติัตำมแผนงำนท่ีไดผ้ลส ำเร็จ เพื่อน ำไปใชใ้นกำรท ำงำนคร้ังต่อไป 
                      โดยน ำหลกักำรดงักล่ำวมำใชก้บักระบวนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

                                     1. การวางแผนงาน  โดยมีกำรวำงแผนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและงบประมำณ

ท่ีไดรั้บ  และเพื่อใหท้รำบขอ้มูลต่ำง ๆ  อำทิ กลุ่มเป้ำหมำย  และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ทรัพยำกรท่ีใช้ 

จะท ำใหเ้กิดควำมพร้อมเม่ือไดป้ฏิบติังำนจริง กำรวำงแผนงำนควรวำงให้ครบ 4 ขั้น ดงัน้ี 
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                                       1.1 ขั้นกำรศึกษำ คือกำรวำงแผนศึกษำหำขอ้มูล  กลุ่มเป้ำหมำย วธีิกำร ระยะเวลำ 

ทรัพยำกร เป็นตน้ 

                                        1.2 ขั้นเตรียมงำน คือกำรวำงแผนเตรียมทรัพยำกรท่ีตอ้งกำรใช ้เช่น เอกสำร
ส ำหรับกำรประชำสัมพนัธ์  ส่ือส ำหรับกำรบรรยำย  เทคนิควธีิกำรท่ีเหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย  เป็นตน้ 
                                        1.3 ขั้นด ำเนินงำน คือ กำรวำงแนวทำงกำรปฏิบติังำนให้เหมำะสมกบั
กลุ่มเป้ำหมำย 
                                        1.4 ขั้นกำรประเมินผล คือกำรวำงแผนหรือเตรียมกำรประเมินผล  
                                   2. การปฏิบัติตามแผนงาน ท ำใหท้รำบขั้นตอน วธีิกำร และสำมำรถเตรียมงำน
ล่วงหนำ้หรือทรำบอุปสรรคล่วงหนำ้ดว้ย ดงันั้น กำรปฏิบติังำนก็จะเกิดควำมรำบร่ืน และเรียบร้อย น ำไปสู่
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้
                                  3. การตรวจสอบ ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนโดยกำรจดัท ำตำรำง
กำรปฏิบติังำนในแต่ละขั้นตอนเพื่อง่ำยต่อกำรตรวจสอบวำ่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด ไวห้รือไม่ 
                                  4. การปรังปรุบแก้ไข  น ำขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ไม่วำ่จะเป็นขั้นตอนใดก็ตำม               
มำปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อกำรปฏิบติังำนท่ีข้ึนในคร้ังต่อไป หรือหำทดลองหำแนวทำงใหม่ ๆ มำปรับใช ้        
อยูเ่สมอเพรำะแนวทำงกำรท ำงำนท่ีใชอ้ยู ่อำจเหมำะสมส ำหรับช่วงระยะเวลำใดเวลำหน่ึง หำกเม่ือระยะเวลำ
เปล่ียน สภำพแวดลอ้ม หรือสังคมเปล่ียนไป  แนวทำงกำรท ำงำนหรือแนวทำงกำรแกปั้ญหำนั้น อำจใชไ้ม่ได ้
จึงตอ้งทดลองหำแนวทำงใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุง และใหเ้กิดพฒันำอยูต่ลอด  
 
 
 



 

บทที ่4 

ขั้นตอนวธีิการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 

       กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ   

ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี    เป็นส่ิงส ำคญัเพรำะเป็นกำรใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนกำรศึกษำเก่ียวกบักำรศึกษำ

ทำงไกลท่ีมีควำมถูกตอ้งชดัเจน มีผลต่อกำรตดัสินใจในกำรสมคัรเขำ้ศึกษำต่อ    ซ่ึงกำรด ำเนินงำนแนะแนว

กำรศึกษำดังกล่ำว  บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องจะต้องมีควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ

มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ  และรู้กระบวนกำรท ำงำนท่ีชดัเจนอย่ำงเป็นระบบเพื่อเป็น

แนวทำงในกำรปฏิบติังำนใหป้ระสบผลส ำเร็จ  

 

    ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            

ณ  สถานศึกษา  ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี 

   งำนแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ   

ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ประกอบดว้ย   6  ขั้นตอน ดงัน้ี 
      1.  วำงแผน  

      2.  จดัเตรียมเอกสำร และส่ือท่ีใชป้ระกอบกำรบรรยำย 

      3.  ติดต่อประสำนงำน   

      4.  เตรียมควำมพร้อมของวทิยำกร 

                    5.  จดักำรแนะแนวกำรศึกษำตำมก ำหนด 

      6.  กำรประเมินผล  
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ภำพท่ี 4.1  แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

 

         จำกภำพท่ี 4.1 แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  

อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนแต่ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

 

1. วำงแผน 

   2.จดัเตรียมเอกสำร และส่ือท่ีใชป้ระกอบกำรบรรยำย 

3. ติดต่อประสำนงำน 

หน่วยงำนภำยนอก 

 

 

หน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยั 

สุโขทยัธรรมำธิรำช 

 

หน่วยงำนภำยในศูนยว์ทิย

พฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

4. เตรียมควำมพร้อมของวทิยำกร 

5. แนะแนวกำรศึกษำตำมก ำหนด 

6. ประเมินผล  

เทคนิคการแนะแนวการศึกษา 

  -กำรบรรยำยโดยใชส่ื้อโสตทศัน์  
 - กำรบรรยำยโดยใชกิ้จกรรมสัมพนัธ์  

 - กำรเลือกช่วงระยะเวลำ   
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1. วางแผน  

                กำรจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำในเขต

พื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  เป็นกำรแนะแนวกำรศึกษำเพื่อประชำสัมพนัธ์ มหำวิทยำลยั 

จ  ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีตอ้งจะตอ้งมีกำรจดัเตรียมหรือวำงแผนกำรท ำงำน  เพรำะกำรจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำ

กลุ่มสถำนศึกษำนั้น  มีส่ิงท่ีตอ้งค ำนึงถึงเป็นส ำคญัคือ  ช่วงระยะเวลำในกำรจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำตอ้ง

ให้เหมำะสมและสอดคล้องกบัสถำนศึกษำ  เพรำะสถำนศึกษำส่วนใหญ่จะก ำหนดให้มีกิจกรรมแนะแนว

กำรศึกษำ  เป็นช่วงเดียวกนัเกือบทุกแห่ง   ดงันั้นกำรวำงแผนแนะแนวกำรศึกษำในกลุ่มสถำนศึกษำ  จึงควร

วำงแผนด ำเนินกำรในช่วงเวลำ  ดงัน้ี 

             ช่วงปลำย ปี  เดือน พฤศจิกำยน – ธนัวำคม 
              ช่วงตน้ปี  เดือน มกรำคม – มีนำคม  

โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. รวบรวมรำยช่ือลุ่มเป้ำหมำย 

2. ก ำหนดช่วงระยะเวลำ 

3. ส ำรวจควำมตอ้งกำรแนะแนวกำรศึกษำ 

                     ทั้งน้ีขั้นตอนกำรวำงแผนมีรำยละเอียดตำมตำงรำงท่ี 4.1  

ตำรำงท่ี 4.1 ขั้นตอนกำรวำงแผนแนะแนวกำรศึกษำในกลุ่มสถำนศึกษำ   

ขั้นตอน  วสัดุอุปกรณ์ 

ทีต้่องเตรียม 

บุคลากร 

ทีเ่กีย่วข้อง 

กจิกรรม ระยะ 

เวลา 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ผู้รับผดิชอบ 

ขั้นที ่1 

รวบรวม

รำยช่ือ

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

ขอ้มูลเก่ียวกบั

สถำนศึกษำในเขต

พ้ืนท่ีใหบ้ริกำรศูนย์

วทิยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี 

นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

1. รวบรวมขอ้มูล

เก่ียวกบัสถำนศึกษำ 

 2. แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

ไดแ้ก่  

      -กลุ่มสถำนศึกษำ 

สำยสำมญั   

      -กลุ่มสถำนศึกษำ

สำยอำชีพ 

     -กลุ่มสถำนศึกษำ

นอกระบบ ( กศน.) 

1 วนั รำยช่ือสถำนศึกษำ ทั้ง 3 

กลุ่ม  ในเขตพ้ืนท่ี

บริกำรศูนยว์ทิยพฒันำ 

มสธ. จนัทบุรี  จ ำนวน

ประมำณ 200 แห่ง 

นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 
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ขั้นตอน วสัดุอุปกรณ์ บุคลากร 

ทีเ่กีย่วข้อง 

กจิกรรม ระยะ 

เวลา 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ผู้รับผดิชอบ 

ขั้นที ่2 

ก ำหนด

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

รำยช่ือสถำนศึกษำ 

ทั้ง 3 กลุ่ม  ในเขต

พ้ืนท่ีบริกำรศูนย์

วทิยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี  จ ำนวน

ประมำณ 200 แห่ง 

นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 

 

ก ำหนดช่วงระยะเวลำ

ส ำหรับกำรจดัส่ง

จดหมำยส ำรวจควำม

ตอ้งกำรแนะแนว

กำรศึกษำไปยงั

สถำนศึกษำแต่ละ

กลุ่มเป้ำหมำย 

1 วนั ไดก้ ำหนดกำรจดัส่ง

จดหมำยส ำรวจควำม

ตอ้งกำรแนะแนว

กำรศึกษำในกลุ่ม

สถำนศึกษำต่ำง ๆ เช่น 

กลุ่มสถำนศึกษำนอก

ระบบ จดัส่งจดหมำยฯ

ช่วงเดือน สิงหำคม 

กลุ่มสถำนศึกษำสำย

สำมญัจดัส่งจดหมำยฯ 

ช่วงเดือน พฤศจิกำยน 

กลุ่มสถำนศึกษำสำย

อำชีพจดัส่งจดหมำยฯ

ช่วงเดือนธนัวำคม 

นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 

 

ขั้นที ่3 

ส ำรวจ

ควำม

ตอ้งกำร

แนะแนว

กำรศึกษำ 

1.รำยช่ือ

สถำนศึกษำ ทั้ง 3 

กลุ่ม  ในเขตพ้ืนท่ี

บริกำรศูนยว์ทิย

พฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี  จ ำนวน 

ประมำณ 200 แห่ง 

2.ซองจดหมำย 

3 .เอกสำรแผน่พบั

แนะน ำมหำวทิยำลยั 

นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 

 

1.ร่ำงหนงัสือส ำรวจ

ควำมตอ้งกำรแนะแนว

กำรศึกษำ ส ำหรับจดั

ส่งไปยงัสถำนศึกษำ

กลุ่มต่ำง ๆ  

 

2. จดัส่งหนงัสือฯพร้อม

เอกสำรแผน่พบัแนะน ำ

มหำวทิยำลยั เพื่อส ำรวจ

ควำมตอ้งกำรแนะแนว

กำรศึกษำไปยงั

สถำนศึกษำต่ำง ๆ ตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด 

2 วนั ร้อยละ 10 ของ

สถำนศึกษำต่ำง ๆ ตอบ

รับแจง้ควำมตอ้งกำร

แนะแนวกำรศึกษำต่อ 

มหำวทิยำลยัสุโขทยั 

ธรรมำธิรำช  

 

 

 

 

 

 

นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 
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2.   จัดเตรียมเอกสาร และส่ือทีใ่ช้ประกอบการบรรยาย 

       กำรจดัเตรียมเอกสำร  แผน่พบัประชำสัมพนัธ์ และส่ือท่ีใชป้ระกอบกำรบรรยำยในกำร    

แนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยว์ิทย

พฒันำ มสธ. จนัทบุรี  มีดงัน้ี 

       2.1 ส ารวจจ านวนเอกสาร แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์  และส่ือทีใ่ช้ประกอบการบรรยาย  

ที่จัดท าโดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี จะท ำกำรตรวจสอบจ ำนวนแผ่นพบัประชำสัมพนัธ์และประมำณ

กำรแผ่นพบัท่ีใช้ส ำหรับแจกในกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำเพื่อเตรียมด ำเนินกำรจดัพิมพใ์ห้เพียงต่อควำม

ตอ้งกำรใช ้ โดยประมำณกำรตำมตำงท่ี 4.2 ดงัน้ี  

          ตำรำงท่ี 4.2  ส ำรวจจ ำนวนประมำณ แผน่พบัประชำสัมพนัธ์ส ำหรับแจก 

กลุ่มสถานศึกษา จ านวนสถานศึกษา ประมาณจ านวนผู้ฟัง ประมาณผลติ 

รวมทั้งหมด 

1. กลุ่มโรงเรียน และ 10  แห่ง 1,500  คน  

   2,500 แผน่ 2. ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอธัยำศยั 

5 แห่ง 500 คน 

3. กลุ่มวทิยำลยั     5  แห่ง 500 คน 

 

            2.2  เตรียมเอสาร ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาและส่ือที่ใช้ประกอบการบรรยายที่จัดท าโดย

มหาวิทยาลัย     จะต้องประสำนงำนไปยงัหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น งำน

ประชำสัมพนัธ์   เพื่อให้จดัส่งเอกสำรประชำสัมพนัธ์  เช่น แผ่นพบัประชำสัมพนัธ์หลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ประสำนงำนส ำนกับริกำรกำรศึกษำส ำหรับเอกสำรขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำ  หรือประสำนงำนส ำนกักำรศึกษำ

ต่อเน่ือง  ในส่วนเอกสำรขอ้มูลกำรรับสมคัรโครงกำรสัมฤทธิบตัร เป็น มีรำยละเอียดขั้นตอนกำรจดัเตรียม

เอกสำรตำมตำรำงท่ี 4.3 ดงัน้ี 
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ตำงรำงท่ี 4.3 ขั้นตอนกำรจดัเตรียมเอกสำร และส่ือท่ีใชป้ระกอบกำรบรรยำย 

ขั้นตอน บุคลากร/หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง 

กจิกรรม ระยะ 

เวลา 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ผู้รับผดิชอบ 

 

ขั้นที ่1 

ส ำรวจจ ำนวนเอกสำร / 

แผน่พบัประชำสมัพนัธ์ 

ท่ีจดัท ำโดยศูนยว์ทิย

พฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

 

 

-นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 

-นกัวชิำกำร 

-นำยช่ำงศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

1.ตรวจจ ำนวนคงเหลือ

ของเอกสำรท่ีจะตอ้งใช้

ในกำรแนะแนว

กำรศึกษำวำ่มีเพียงพอ

หรือไม่ ตำมกำร

ประมำณกำรท่ีคำดไว ้

2. หำกมีไม่เพียงพอให้

จดัท ำเพ่ิม 

 

 

 

1-5 วนั 

 

 

เอกสำรมีเพียงพอ

ส ำหรับกำรใชง้ำน 

 

 

นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 

ขั้นที ่2 

ส ำรวจจ ำนวนเอกสำร / 

แผน่พบัประชำสมัพนัธ์ / 

ขอ้มูลกำรรับสมคัร

นกัศึกษำ  จดัท ำโดย

มหำวทิยำลยั 

 
-นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 

หน่วยงำนใน มสธ.

ไดแ้ก่ 

- ส ำนกับริกำร

กำรศึกษำ 

- งำน

ประชำสมัพนัธ ์

- ส ำนกักำรศึกษำ

ต่อเน่ือง 

- ส ำนกัทะเบียน

และวดัผล  

 

 

1.ตรวจสอบจ ำนวน

คงเหลือของเอกสำรท่ี

จะตอ้งใชใ้นกำรแนะ

แนวกำรศึกษำวำ่มี

เพียงพอหรือไม่ ตำม

กำรประมำณกำรท่ีคำด

ไว ้

2. ประสำนงำนติดต่อ

หน่วยงำนใน

มหำวทิยำลยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือขอเอกสำรเพ่ิมกรณี 

เอกสำรมีไม่เพียงพอ 

 

1-30 วนั 

 

เอกสำรมีเพียงพอ

ส ำหรับกำรใชง้ำน 

 

นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 
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3.   ติดต่อประสานงาน   

               กำรติดต่อประสำนงำน กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช และ

ประชำสัมพนัธ์มหำวทิยำลยั  แบ่งเป็น  3 ดำ้น ดงัน้ี 

3.1 ด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่  สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย  เพื่อ 
ส ำรวจควำมตอ้งกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  กำรตอบรับยืนยนัก ำหนดกำร วนั 
เวลำ สถำนท่ี จดัแนะแนวกำรศึกษำ  กำรติดต่อประสำนงำน กบัสถำนศึกษำท่ีได้เลือกไวแ้ลว้นั้น ด ำเนินกำร
ดงัน้ี  

               3.1.1  กำรส ำรวจควำมตอ้งกำร  โดยจดัส่งหนังสือขออนุญำต แนะแนวกำรศึกษำ ไปยงั

สถำนศึกษำท่ีก ำหนดไว ้ โดยจดัส่ง  ล่วงหนำ้ ประมำณ 1-2 เดือน ดงัน้ี 

ระยะเวลาการส่งหนงัสือ 

ส ารวจความต้องการบริการแนะแนวการศึกษา 

ช่วงระยะเวลาก าหนดจดัแนะแนวการศึกษา 

พฤศจิกำยน – ธนัวำคม มกรำคม-มีนำคม 

สิงหำคม – กนัยำยน พฤศจิกำยน -ธนัวำคม 
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ตวัอยำ่งหนงัสือขออนุญำตจดัแนะแนวกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ศธ. 0522.01(21)/                                                     ศูนยว์ทิยพฒันำ  มสธ. จนัทบุรี  

                    หมู่ 1 ถ. จนัทบุรี - สระแกว้    

                        อ. มะขำม  จ. จนัทบุรี  22150 

                        12  ธนัวำคม  2555 

เร่ือง ขออนุญำตแนะแนวกำรศึกษำ หลกัสูตรปริญญำตรี และโครงกำรสัมฤทธิบตัร (เรียนล่วงหนำ้) 

เรียน       ผูอ้  ำนวยกำร............................................................... 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย แบบตอบรับแนะแนวกำรศึกษำ   

 ดว้ยมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ซ่ึงเป็นมหำวทิยำลยัระบบเปิด ใชว้ธีิกำรศึกษำดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งเขำ้ชั้นเรียน  จึง

สะดวกส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรท ำงำนควบคู่ไปกบักำรศึกษำ  หรือศึกษำควบคู่กบัสถำบนักำรศึกษำระบบปิดได ้    นอกจำกเปิดรับ

สมคัรหลกัสูตรปริญญำตรีแลว้  มหำวทิยำลยัยงัเปิดรับสมคัร  โครงกำรสัมฤทธิบตัร (เรียนล่วงหนำ้) ซ่ึงรับสมคัรผูเ้รียนโดยไม่

จ ำกดั อำย ุ  และวฒิุกำรศึกษำ  ผูเ้รียนสำมำรถเลือกเรียนวชิำท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญำตรีไดต้ำมควำมสนใจ  จึงเป็นประโยชน์

ส ำหรับ  นกัเรียน   นกัศึกษำ  ท่ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นระดบัชั้น  มธัยมศึกษำ   ปวช.  และ ปวส. ท่ีสนใจศึกษำชุดวชิำท่ีอยูใ่นหลกัสูตร

ปริญญำตรีสำขำวชิำ  ต่ำง ๆ ล่วงหน้ำไดก่้อนท่ีจะสมคัรเรียนในระดบัปริญญำตรีของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ต่อไปใน

อนำคต   จึงช่วยลดระยะเวลำในกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีใหส้ั้นลง 

 ดงันั้น เพ่ือเปิดโอกำสให ้ นกัเรียน  นกัศึกษำ  ไดรั้บทรำบขอ้มลูเก่ียวกำรศึกษำดงักล่ำว    จึงขออนุญำต แนะแนว

กำรศึกษำทำงไกล  หลกัสูตรปริญญำตรี   และโครงกำรสัมฤทธิบตัร (เรียนล่วงหนำ้)  ใหเ้ป็นอีกทำงเลือกหน่ึงของนกัเรียน 

นกัศึกษำ ส ำหรับกำรศึกษำต่อไป     

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ   

     ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

      (นำยอ ำนำจ  วงษส์มิง) 

                                                                                                   ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 
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    3.1.2  กำรตอบรับ     เม่ือไดรั้บแบบตอบรับอนุญำตใหจ้ดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำท่ี 

สถำนศึกษำส่งตอบรับกลบัมำ  แบ่งเป็น 

    1) ตอบรับทำงจดหมำย  หลงัจำกท่ีจดัส่งแบบส ำรวจควำมตอ้งจดัแนะแนวกำรศึกษำ

และได้รับกำรตอบรับจำกสถำนศึกษำอนุญำตให้จดัแนะแนวกำรศึกษำได้  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

จะตอ้งท ำหนงัสือยืนยนั  ก ำหนดกำร  วนัเวลำ  สถำนท่ี  จ  ำนวนผูฟั้ง   ตำมท่ีสถำนศึกษำแจง้มำตอบกลบัมำ  

ซ่ึงจะตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำในกำรส่งจดหมำยตอบรับกบัระยะเวลำท่ี ก ำหนดให้ไปแนะแนวกำรศึกษำดว้ยวำ่ 

หนงัสือยืนยนั ท่ีส่งกลบัไปน้ี จะถึงผูรั้บทนัก่อนก ำหนดวนัจดัแนะแนวกำรศึกษำหรือไม่    ทั้งน้ีถึงแมน้จะ

จดัส่งหนงัสือตอบรับยืนยนักำรจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำไปยงัสถำนศึกษำแลว้  แต่เม่ือใกลถึ้งก ำหนดวนั

จดับริกำรแนะแนว ประมำณ  1-2  วนั จะตอ้งโทรประสำนยืนยนัก ำหนดกำรท่ีแน่นอนอีกคร้ัง เพรำะอำจมี 

กำรเปล่ียนแปลงก ำหนดกำรไดแ้ละเพื่อแจง้ให้สถำนศึกษำทรำบว่ำจะเขำ้ไปแนะแนวกำรศึกษำตำมก ำหนด  

ซ่ึงสถำนศึกษำจะไดเ้ตรียมควำมพร้อม    

    2)  ตอบรับทำงโทรศพัท ์ หำกระยะเวลำท่ีสถำนศึกษำก ำหนดนั้นกระชั้นชิดเกินไป 

ไม่สำมำรถส่งจดหมำยตอบยนืยนักลบัไปไดต้อ้งโทรประสำนงำนแจง้ตอบรับยืนยนักำรจดัแนะแนวกำรศึกษำ

ตำมก ำหนด 

      3.1.3  กำรบนัทึกขอ้มูลกำรจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำ   ทั้งน้ีหลงัจำกส่งหนงัสือแจง้

ยนืยนัก ำหนดกำรจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำกลบัไปยงัสถำนศึกษำแลว้ ตอ้งลงบนัทึกก ำหนดกำรจดับริกำร

แนะแนวกำรศึกษำ เพื่อสะดวกในกำรตรวจสอบ วนั เวลำ สถำนท่ี  และช่วยเตือนควำมจ ำ  และช่วยในกำร

วำงแผนจดับริกำรแนะแนวกำรศึกษำ มิใหซ้ ้ ำซอ้นกนั 
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ตวัอยำ่ง  แบบตอบรับแนะแนวกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1    ช่ือสถานศึกษา............................................................................................................................................................................... 
 2.  ทีอ่ยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              โทรศัพท์...................................................................................................................................................... 

3. ช่ือผู้ประสานงาน 

2.1...........................................................................โทรศพัท…์………………………………………………………. 

2.2...........................................................................โทรศพัท…์………………………………………………………. 

       4.   กรุณา เตมิ เคร่ืองหมาย            หน้าข้อความทีต้่องการ 

 ไม่สำมำรถอนุญำตใหแ้นะแนวกำรศึกษำได ้เน่ืองจำก……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 อนุญำตใหแ้นะแนวกำรศึกษำได ้ตำมวนัและเวลำ ดงัต่อไปน้ี 

วนัท่ี.............................เวลำ................................... 

สถำนท่ีจดัแนะแนวกำรศึกษำ.................................................................................................. 

ผูฟั้ง ระดบั  ชั้น................................. จ ำนวน......................คน 

ลกัษะหอ้งบรรยำย.................................................................................................................. 
      
 

ลงช่ือ.......................................................... 

            (                                             ) 

ต ำแหน่ง.................................................... 

 

                                   กรุณำส่งแบบตอบรับกลบัมำภำยในวนัที............................ 

 

                            

 
1.   �             �      0 3938  9431-3      103,104 /     � . 0 3938 9434   

2.   �            �                     

 �                �  �     �               �    .            

      1               –            

  �     �     �      �                     22150 
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                     .          
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     3.2  ด้านการประสานงานด้านหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ไดแ้ก่  ส ำนกั 
บริกำรกำรศึกษำ      ส ำนกักำรศึกษำต่อเน่ือง   งำนประชำสัมพนัธ์   โดยส่วนใหญ่จะประสำนงำนเก่ียวกบั
เอกสำร แผน่พบัประชำสัมพนัธ์มหำวิทยำลยั  ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรต่ำง ๆ  ซ่ึงจดัท ำโดยมหำวิทยำลยั และ
จดัส่งมำใหศู้นยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรีใชป้ระโยชน์ 

3.2 ด้านการประสานงานหน่วยงานภายในศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี ไดแ้ก่  งำน 
อ ำนวยกำรและธุรกำร   งำนบริกำรส่ือและเทคโนโลยีกำรศึกษำ นอกจำกกำรประสำนติดต่อ กบัสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำยและหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยัแลว้ ส่ิงท่ีส ำคญัคือกำรประสำนกำรท ำงำนภำยในศูนยว์ิทย
พฒันำ มสธ. จนัทบุรี   กบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในศูนยฯ์ ลว้นมีส่วนช่วยให้งำนจดัแนะแนวกำรศึกษำ   ด ำเนิน
ไปได้ด้วยดี ทั้ งน้ีเพรำะงำนแนะแนวกำรศึกษำ  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 
จ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมร่วมมือ จำกหน่วยงำน อ่ืน ๆ ภำยในศูนยฯ์ ดงัน้ี 

                 3.3.1  งำนบริกำรส่ือและเทคโนโลย ีประสำนเก่ียวกบักำรจดัเตรียมเอกสำร กำรจดัท ำแผน่ 
พบั ประกอบกำรบรรยำย   จดัเตรียมอุปกรณ์ส่ือโสตทศัน์ ประกอบกำรบรรยำย  หรือ นิทรรศกำรเคล่ือนท่ี
กรณีน ำไปจดัแสดงร่วมดว้ย 
                              3.3.2  งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร  ประสำนงำน เก่ียวกบักำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรขอใช ้
รถยนตป์ระจ ำศูนยฯ์  โดยตรวจสอบ ภำรกิจต่ำง ๆ ท่ีจะตอ้งใชร้ถยนตป์ระจ ำศูนยฯ์ วำ่มีก ำหนดใชง้ำนซ ้ ำซ้อน
ในวนัจดัแนะแนวกำรศึกษำหรือไม่  เพื่อหลีกเล่ียงกำรซ ้ ำซอ้น   และแจง้ขอ้มูลก ำหนดกำร วนั เวลำ สถำนท่ีใน
กำรจดักิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำฯ  ให้งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร  รับทรำบขอ้มูลดว้ยเช่นกนั  รวมถึงแจง้
ขอ้มูลกำรเดินทำงไปรำชกำรให้ พนกังำนขบัรถยนตเ์พื่อเตรียมควำมพร้อม ในกำรเดินทำง  อีกทั้งยงัช่วยให้
เกิดควำมชดัเจนในกำรส่ือสำร เป็นหลกัฐำนอำ้งอิง วนั เวลำ ในกำรเดินทำงไปปฏิบติัไดถู้กตอ้ง   ทั้งน้ีขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนประสำนงำนมีรำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 4.4 ดงัน้ี 
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ตำรำงท่ี 4.4  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประสำนงำน 

การประสานงาน บุคลากร/หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง 

กจิกรรม ระยะ 

เวลา 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผดิชอบ 

1.  หน่วยงานภายนอก 

ไดแ้ก่  สถำนศึกษำ 

 

-นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 

-สถำนศึกษำ

กลุ่มเป้ำหมำย 

 

 

1.จดัส่งหนงัสือส ำรวจ

ควำมตอ้งกำรแนะแนว

กำรศึกษำต่อ ตำม

กลุ่มเป้ำหมำย  และ

ระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 

2.ยนืยนัก ำหนดกำรจดั

แนะแนวกำรศึกษำฯ 

      -ทำงจดหมำย 

      -ทำงโทรศพัท ์

1-5 วนั 

 

 

 

 

 

หลงัจำกไดรั้บ

กำรตอบรับแจง้

ควำมตอ้งใหจ้ดั

แนะแนว

กำรศึกษำ 

ภำยใน 1-7  วนั 

ไดรั้บทรำบ

ก ำหนดกำร  วนั 

เวลำ  สถำนท่ี  

จ ำนวนผูฟั้ง ใน

กำรจดัแนะแนว

กำรศึกษำฯ  

นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 

2. หน่วยงานภายใน 

มหาวยิาลยัสุโขทยั -  

ธรรมาธิราช  

-นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 

-หน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้งใน

มหำวทิยำลยัฯ 

ไดแ้ก่ ส ำนกับริกำร

กำรศึกษำ   ส ำนกั

กำรศึกษำต่อเน่ือง 

งำนประชำสมัพนัธ ์

 

 

1.ส ำรวจเอกสำร แผน่

พบั และส่ือต่ำง ๆ ท่ีใช้

ส ำหรับกำรบรรยำย  ซ่ึง

จดัท ำโดยมหำวทิยำลยัฯ

วำ่มีเพียงพอต่อควำม

ตอ้งกำรใชง้ำนหรือไม่ 

 

2.ประสำนงำนติดต่อขอ

เอกสำร และส่ือต่ำง ๆ 

จำกหน่วยงำนใน

มหำวทิยำลยั ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

1 วนั 

 

 

 

 

 

 

1-30  วนั 

มีเอกสำร และ

ส่ือส ำหรับกำร

บรรยำยใช้

เพียงพอต่อกำร

จดัแนะแนว

กำรศึกษำ 

นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 
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การประสานงาน บุคลากร/หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง 

กจิกรรม ระยะ 

เวลา 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผดิชอบ 

3.หน่วยงานภายใน

ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. 

จนัทบุรี 

-นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 

-นกัวชิำกำร 

-งำนอ ำนวยกำรและ

ธุรกำร 

-งำนบริกำรส่ือและ

เทคโนโลยี

กำรศึกษำ   

1..ประสำนงำนกบังำน 

บริกำรส่ือและเทคโลยี

กำรศึกษำจดัท ำเอกสำร 

แผน่พบั หรือส่ือ

ประกอบกำรบรรยำย 

2.แจง้ขอ้มูลก ำหนดกำร

จดัแนะแนวกำรศึกษำฯ

ให ้งำนอ ำนวยกำรฯ

รับทรำบ  

 

3. ตรวจสอบกำรขอใช้

รถยนตภ์ำยในศูนยฯ์ มิ

ใหเ้กิดกำรซ ้ ำซอ้นใน

ช่วงเวลำเด่ียวกนักบักำร

จดัแนะแนวกำรศึกษำ 

 

4. ท ำบนัทึกขออนุมติั

เดินทำงไปรำชำร /    

ขอเบิกจ่ำยงบประมำณ 

 

5. แจง้ขอ้มูลกำร

เดินทำงใหพ้นกังำนขบั

รถยนตรั์บทรำบ 

 

 

1-30  วนั 

 

 

 

 

 

 

   หลงัจำกไดรั้บ 

    กำรตอบกลบั  

  จำก

สถำนศึกษำ 

 

 

 

        ก่อนถึงวนั 

     จดักิจกรรม 

 1-7วนั 

 

1.ไดเ้อกสำร

ประชำสมัพนัธ์

และส่ือท่ีใช้

ประกอบกำร

บรรยำย 

2.งำน

อ ำนวยกำรฯ

รับทรำบ

ก ำหนดกำร 

 

3.กำรใชร้ถยนต์

ไม่ซ ้ ำซอ้นกบั

ภำรกิจอ่ืนๆ  

 

 

4.ไดรั้บ

งบประมำณ 

 

 

5.พนกังำนขบั

รถยนตไ์ดรั้บ

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

ชดัเจน มี

หลกัฐำนอำ้งอิง 

ในกำร

ปฏิบติังำน 

นกัแนะแนว

กำรศึกษำ 
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4.    เตรียมความพร้อมส าหรับวทิยากร 

       วทิยำกรในกำรแนะแนวกำรศึกษำจะตอ้งเตรียมตนเองใหพ้ร้อม  ในดำ้น ต่ำง ๆ ดงัน้ี 

              4.1  เตรียมควำมพร้อมดำ้นร่ำงกำย   ควรมีสุขภำพแขง็แรง มีบุคลิกภำพท่ีดี  มีควำมมัน่ใจ    

ไม่วติกกงัวล  กำรแต่งกำยใหสุ้ภำพเรียบร้อย น่ำเช่ือถือ   

             4.2  ศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย ผูฟั้งกำรแนะแนวกำรศึกษำมีลกัษณะใด เช่น นกัเรียน ชั้น มธยัม 

ศึกษำตอนตน้  มธัยมศึกษำตอนปลำย  หรือ ระดบั ปวช. ปวส. อนุปริญำ   เรียนสำขำวิชำใด วิชำเอกใด เพื่อจะ

ไดเ้ตรียมเอกสำรส ำหรับแจก   ขอ้มูล  วธีิกำรบรรยำย  และภำษำท่ีใชใ้หเ้หมำะสมกบักลุ่มผูฟั้ง  

             4.3 เตรียมพร้อมในเน้ือหำท่ีตอ้งแนะแนวกำรศึกษำ โดยตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเน้ือหำ  

ว่ำมีกำรปรับปรุง  เปล่ียนแปลง หรือไม่ หลักสูตรใดมีกำรปรับโครงสร้ำง หรือไม่มีกำรเปิดกำรสอนใน

ปีปัจจบันัหรือไม่  เพื่อใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

      4.4  เตรียมส่ือและขอ้มูลประกอบกำรบรรยำย   เม่ือทรำบ วนั เวลำ สถำนท่ี  จ  ำนวนผูฟั้ง และ 

ลกัษณะหอ้งบรรยำย แลว้วทิยำกรจะสำมำรถก ำหนดไดว้ำ่ควรใชส่ื้อประเภทใดไดบ้ำ้ง เช่น เคร่ืองฉำยภำพขำ้ม

ศีรษะ  เคร่ืองฉำยวีดิทศัน์  คอมพิวเตอร์  และอ่ืนๆ  หรือ ไม่มีส่ือประเภทใดเลย  ซ่ึงส่วนใหญ่สถำนศึกษำ 

มกัจะไม่มีส่ือประเภทใด เพรำะสถำนท่ีอำจเป็นหอ้งเรียน หรือ หอ้งประชุมแบบเปิดโล่ง  และระยะเวลำในกำร

บรรยำยน้อย  โดยเฉพำะกำรแนะแนวกำรศึกษำเป็นกลุ่มใหญ่  สถำนศึกษำจะจดัเป็นกิจกรรมวนัแนะแนว

กำรศึกษำและอำชีพ และเชิญวิทยำกรมำจำกหลำยสถำนบนักำรศึกษำ  จะให้เวลำในกำรบรรยำยไม่มำก 

ประมำณ  15-30 นำที  จึงมกัจะไม่มีส่ือใหใ้ชไ้ด ้  

             หำกสถำนศึกษำจดัห้องโสตทศันศึกษำ ซ่ึงมีอุปกรณ์โสตทศันสำมำรถน ำเสนอขอ้มูลใน

รูปแบบของ วีซีดี หรือ โปรแกรม PowerPoint  นกัแนะแนวกำรศึกษำสำมำรถจดัเตรียมไปใชง้ำนได ้ ซ่ึงมีทั้ง      

วซีีดี หรือ โปรแกรม PowerPoint   ท่ีมหำวิทยำลยัจดัท ำให้มีขอ้มูลครับถว้น และสำมำรถเลือกน ำเสนอเฉพำะ

ขอ้มูลท่ีตรงกบักลุ่มเป้ำหมำย  ระดบัชั้นต่ำง ๆ  เช่น  นกัเรียนมธัยมศึกษำ หรือ ระดบั ปวช.  ปวส.  หรือ   จดัท ำ

ข้ึนเองตำมควำมเหมำะสม ของระยะเวลำท่ีใช ้บรรยำย  และเน้ือหำท่ีกลุ่มเป้ำหมำยตอ้งกำรรับทรำบขอ้มูลเป็น

พิเศษ  เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงกำรสัมฤทธิบตัร  กำรเรียนล่วงหนำ้  เป็นตน้ 

             นอกจำกน้ี ควรเตรียมกิจกรรมสัมพนัธ์   เพื่อไวใ้ชป้ระกอบกำรบรรยำย หรือ เตรียมของ

รำงวลัส ำหรับแจก ในกำรบรรยำยเพื่อเพิ่มสีสัน  ควำมสนุกสนำนให้ผูฟั้งสนใจในกำรฟังมำกยิ่งข้ึน   ส ำหรับ

กำรน ำเสนอในรูปแบบของกำรศึกษำของมหำวิทยำลยั  โดยน ำเสนอโดยใช ้วีซีดี  จะมีทั้งท่ีมหำวิทยำลยัจดัท ำ

ให้มีขอ้มูลครบถ้วน และสำมำรถเลือกน ำเสนอเฉพำะขอ้มูลท่ีตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย  ระดบัชั้นต่ำง ๆ เช่น 
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นกัเรียนมธัยมศึกษำ หรือ ระดบั ปวช. ปวส.  หรือ นกัแนะแนวศึกษำและอำชีพจดัท ำข้ึนเองโดยใชโ้ปรแกรม 

PowerPoint   เพื่อควำมเหมำะสม ของระยะเวลำท่ีใช้ บรรยำย  และเน้ือหำท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรของ

กลุ่มเป้ำหมำย  เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงกำรสัมฤทธิบตัร  หรือ กำรเรียนล่วงหนำ้ ดงัภำพท่ี 4.2  - ภำพท่ี  4.4 

 

ตวัอยำ่ง 

วซีีดี แนะแนวกำรศึกษำ  (จดัท ำโดยมหำวทิยำลยั) 

 

  

        
 

ภำพท่ี 4.2  ส่ือท่ีใชป้ระกอบกำรบรรยำย จดัท ำโดยมหำวิทยำลยั 



70 
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ภำพท่ี 4.3  ตวัอยำ่งรูปแบบเน้ือหำ ใน วซีีดีท่ีใชป้ระกอบกำรแนะแนวกำรศึกษำ 

(จดัท ำโดยมหำวทิยำลยั) 
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ตวัอยำ่ง 

เน้ือหำท่ีแนะแนวกำรศึกษำ โดยปรแกรม PowerPoint 

เก่ียวกบัโครงกำรสัมฤทธิบตัรท่ีจดัท ำข้ึนเอง (ใชส้ ำหรับนกัเรียนมธัยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 4.4  ตวัอยำ่งเน้ือหำแนะแนวกำรศึกษำ  โดยโปรแกรม PowerPoint   

                            (จดัท ำโดยนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี) 

 

 

                � 
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 รับสมคัร ปี ละ   รุ่น ระยะเวลำกำรเรียน

คร้ังท่ี     มกรำคม  – มีนำคม 
คร้ังท่ี    เมษำยน  – มิถุนำยน 
คร้ังท่ี     กรกฎำคม – กนัยำยน 
คร้ังท่ี     ตุลำคม  – ธนัวำคม

เมษำยน- กรกฎำคม
กรกฎำคม- ตุลำคม
ตุลำคม – มกรำคม (ปีถดัไป)
มกรำคม – เมษำยน (ปีถดัไป)
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 10141                                               
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               7         

 40101                                       
 41201             
 41211            1                        
 41212           2               
 41213                        
 41231            1                      
 41232            2             

 

 

นายฟิล์ม  เลอืกลงทะเบียนเรียน หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  คอื

                     

                          

10121                      
10131                   

- บังคบั 1 ชุดวชิา
ให้ศึกษาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 5 ชุดวชิา

•- และเลอืก 4 ชุดวชิา จากชุดวชิาต่อไปนี ้

10141                                                    

ม. 
1

2

3

4
5

10111 ภาษาองัก ษเพือ่การส่ือสาร

10152 ไทยกบัสังคมโลก

10161 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร  

   �                                �     �     �

   ภำคกำรศึกษำ ลงทะเบียนเรียน    ชุดวชิำ

ภำค  /       ลงทะเบียน   ชุดวชิำ

ภำค /        ลงทะเบียน   ชุดวชิำ

ภำค  /       ลงทะเบียน   ชุดวชิำ

               

 

                       

 

 

 

เปิดโอกำส

เปล่ียนแปลงทศันคติ

ปรับค่ำนิยม

 

      
                            

       -      
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            4.5 เตรียมเอกสำรส ำหรับแจกผูฟั้ง      นอกจำกจดัเตรียมส่ือประกอบกำรบรรยำยแลว้ วทิยำกร 

จ ำเป็นตอ้งทรำบจ ำนวนผูฟั้ง โดยกำรประสำนงำนสอบถำมไปยงัสถำนศึกษำ และจดัเอกสำรไปเผื่อไวเ้สมอ 

เช่น ถำ้ผูฟั้ง จ  ำนวน 100 คน  จดัเตรียมเอกสำรแจก จ ำนวน  120-150 ชุด  และควรจดัเตรียมเอกสำร จ ำนวน

หน่ึงซ่ึงมีขอ้มูลครบถว้นทุกหลกัสูตรท่ีเปิดรับสมตัร  ส ำหรับใหก้บัครูแนะแนวกำรศึกษำ ไวใ้ชป้ระโยชน์  

      4.6 ประสำนงำนยืนยนัก ำหนด วนั เวลำ แนะแนวกำรศึกษำ  โดย วิทยำกร ตอ้งประสำนงำน

ไปยงัสถำนศึกษำก่อนถึงก ำหนดวนัแนะแนวกำรศึกษำ  เพื่อให้แน่ใจว่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงวนัเวลำ  และ

สอบถำมขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มผูฟั้งเป้ำหมำย และ ลกัษณะรูปแบบของกำรจดักิจกรรม วำ่เป็นลกัษณะใด 

เช่น  เป็นกำรแนะแนวกำรศึกษำในชัว่โมงกิจกรรม ซ่ึงเชิญสถำบนักำรศึกษำเพียงแห่งเดียว หรือ เป็นกำรจดั

กิจกรรม  ในวนัแนะแนวกำรศึกษำ  วนัปัจฉิมนิเทศ  ท่ีเชิญสถำบนักำรศึกษำมำร่วมแนะแนวหลำยสถำบนั  

เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจดัเตรียมขอ้มูล หรือเทคนิคกำรบรรยำยให้เหมำะสมกบัลกัษณะของกำรจดั

กิจกรรม    

                          4.7  เทคนิคส ำหรับกำรแนะแนวกำรศึกษำ ในกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำต่อ 

มหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช   จ  ำเป็นต้องเลือกเทคนิควิธีกำรให้เหมำะสมเพื่อให้สำมำรถแนะแนว

กำรศึกษำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ดงัน้ี 

                      4.7.1 กำรบรรยำยโดยใชส่ื้อโสตทศัน์  เช่น เคร่ืองฉำยภำพขำ้มศีรษะ  วีดีทศัน์ หรือ  ซีดี 

ประกอบกำรบรรยำย ถึงแมน้จะเป็นวิธีกำรบรรยำยท่ีน่ำสนใจและสำมำรถท ำให้ผูฟั้งเห็นภำพ สำมำรถเขำ้ใจ

ไดง่้ำยข้ึน  แต่จะตอ้งพิจำรณำถึง องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

                                          1)   ลกัษณะหอ้งบรรยำย  เป็นหอ้งลกัษณะใด  หำกเป็นหอ้งโสตทศันศึกษำ  
มีอุปกรณ์ ส่ือโสตทศัน์ มีควำมพร้อม สำมำรถน ำมำใชง้ำนได ้ 

      2)   เวลำท่ีสถำนศึกษำจดัใหบ้รรยำย  หำกจดัเวลำใหน้อ้ยเกินไปก็ไม่สำมำรถ     
จะใช้ส่ือโสตทศัน์ได้เพรำะกำรน ำเสนอผ่ำนส่ือจ ำเป็นต้องมีเวลำ  โดยเฉพำะกำรชมวีดีทศัน์ อย่ำงน้อย              
10-20 นำที   

3) กลุ่มเป้ำหมำย  ลกัษณะของกลุ่มเป้ำหมำย ควรเป็นกลุ่มเป้ำหมำยท่ี จะส ำเร็จ 

กำรศึกษำ เช่น มธัยมศึกษำตอนปลำย  หรือ ปวช.  ปวส. ซ่ึงนักเรียนท่ีก ำลงัจะส ำเร็จกำรศึกษำจะสนใจฟัง
มำกกว่ำกลุ่มท่ียงัไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ   เน่ืองจำกบำงคร้ังสถำนศึกษำจะจดักลุ่มผูฟั้ง ในระดบัชั้นอ่ืน ๆ  เช่น  
มธัยมศึกษำปีท่ี 3  หรือมธัยมศึกษำปีท่ี 4  ร่วมดว้ย    จึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้ง แนะแนวกำรศึกษำในเร่ืองท่ีน่ำสนใจ
ส ำหรับกลุ่มผูฟั้งดงักล่ำว เช่น กำรเรียนโครงกำรสัมฤทธิบตัร หรือ กำรเรียนล่วงหนำ้    ดงันั้น กำรใช้เทคนิค
วิธีกำรแนะแนวกำรศึกษำโดยใช้ส่ือโสตทศัน์ประกอบกำรบรรยำย     จึงควรใชเ้ม่ือห้องบรรยำยมีลกัษณะท่ี
เหมำะสม มีอุปกรณ์ส่ือโสตทศัน์ท่ีใชก้ำรได ้ มีเวลำมำกเพียงพอ และมีกลุ่มผูฟั้งเป้ำหมำยท่ีชดัเจน 
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              4.7.2 กำรบรรยำยร่วมกบักำรใชเ้กมหรือกิจกรรม  สำมำรถใชก้บักำรแนะแนวกำรศึกษำ 

ท่ีมีเวลำพอสมควร อยำ่งน้อย  30-45 นำที  เพื่อจะได ้มีเวลำส ำหรับกำรเตรียมกิจกรรม อยำ่งน้อย 1 กิจกรรม 

และควรใช้กรณี  ท่ีกลุ่มผูฟั้งมีจ ำนวนไม่มำก ประมำณ 10-50 คน โดยจดัเกมหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำร

ปรบมือเขำ้จงัหวดัเพื่อเตรียมควำมพร้อม  กำรใช้ค  ำถำมเพื่อสร้ำงควำมคุน้เคย และเป็นกนัเองก่อนน ำเขำ้สู่

เน้ือหำสำระ ช่วยขจดัควำมเบ่ือหน่ำยแก่ผูฟั้ง ช่วยสร้ำงควำมสนใจในกำรฟังหวัขอ้ต่อไป   ทั้งน้ีกำรจดัเกมหรือ

กิจกรรมอำจแทรกเป็นช่วง ๆ ระหว่ำงกำรบรรยำยหำกมีเวลำมำกพอ สำมำรถแบ่งกำรจดัเกม หรือกิจกรรม 

เป็น 2-3 ช่วง คือ ช่วงเร่ิมตน้  ช่วงกลำง และช่วงทำ้ยของกำรบรรยำย  

                                          ทั้งน้ีในกำรจดัเกมหรือกิจกรรม ควรเลือกให้เหมำะสมกบั  สภำพขนำดของห้อง

ประชุม และ กลุ่มผูฟั้ง  ควรเนน้เกมหรือกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งออกแรงหรือเคล่ือนไหวร่ำงกำยมำกเกินไป  ควรท ำ

ใหผู้ฟั้งต่ืนตวัมีส่วนร่วมและมีควำมสนุก  เช่น กำรร้องเพลงหรือปรบมือตำมจงัหวะ  ซ่ึงไม่มีกำรก ำหนดแน่ชดั

ว่ำควรจะใช้กิจกรรมใด  ข้ึนอยู่กับวิทยำกรในกำรเลือกใช้กิจกรรมให้เหมำะสมกับ สถำนท่ี   ผูฟั้ง และ 

สถำนกำรณ์    โดยแบ่งช่วงเวลำในกำรจดัเกมหรือกิจกรรม และกำรบรรยำยเน้ือหำสำระอำจแบ่งได ้ดงัน้ี 

 ูป บบ     1         

เวลำ 30-45 นำที     

 

 

 ูป บบ    2 

เวลำ 60-90 นำที     

 

 

  ูป บบ    3  

เวลำ 90-120 นำที     

                     

                                 ภำพท่ี 4.5 กำรแบ่งช่วงเวลำในกำรจดัเกมหรือกิจกรรม และกำรบรรยำยเน้ือหำสำระ 

                              กำรพิจำรณำจะใชรู้ปแบบกำรบรรยำยโดยใชกิ้จกรรมสัมพนัธ์ จะใชรู้ปแบบใด 
ข้ึนอยูก่บัเวลำวำ่มีมำกหรือนอ้ย โดยอำจพิจำรณำไดด้งัน้ี 
 

กิจกรรมสัมพันธ์   

20 % 

เนือ้หาสาระ 
80 % 

 

กิจกรรม
สมัพนัธ์ 
15 % 

   ้ ห      

50 % 

  จ    

         

10 % 

  จ    

    

10 % 

   ้ ห      

30 % 

   ้ ห 

     

25% 

กิจกรรม

เกม 

  15 % 

       ้ ห   

         

     25 % 

 

 
  จ     

    

10 ๐% 

   ้ ห  

     

15 % 
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        รูปแบบท่ี 1  เหมำะส ำหรับ เวลำในกำรบรรยำยนอ้ย  ประมำณ 30-45 นำที    
        รูปแบบท่ี 2 เหมำะส ำหรับเวลำในกำรบรรยำยปำนกลำง ประมำณ  60-90 นำที 
        รูปแบบท่ี 3 เหมำะส ำหรับเวลำในกำรบรรยำยมำก ประมำณ 90-120 นำที  

                                           ทั้ งน้ีกำรก ำหนดรูปแบบของกำรกำรบรรยำยโดยใช้เกมหรือกิจกรรมร่วมด้วย
ลกัษณะน้ี จะก ำหนดโดยพิจำรณำจำกระยะเวลำ และควำมสนใจของผูฟั้งเป็นหลกั  กล่ำวคือ หำกระยะเวลำ  
ในกำรฟังนำนควรจะจดัเกมหรือกิจกรรมให้ผูฟั้งเป็นระยะ เพื่อลดควำมเบ่ือหน่ำย  และเปล่ียนบรรยำกำศ      
ในกำรฟัง   เพื่อสร้ำงควำมสนใจให้เกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองต่อไป    กำรแนะแนวกำรศึกษำโดยกำรบรรยำย        
จะน่ำสนใจมำกหรือน้อย   ข้ึนอยู่กบัเทคนิควิธีกำรน ำเสนอของวิทยำกรเป็นหลกั  โดยจะสังเกตไดจ้ำกกำร
บรรยำยของวิทยำกรในแต่ละสถำบนั   ถ้ำวิทยำกรบรรยำยโดยเน้ือหำเพียงอย่ำงเดียว  น ้ ำเสียงรำบเรียบ       
และไม่ใชเ้ทคนิคใด ๆ  ในกำรบรรยำยผูฟั้งจะไม่ค่อยสนใจ  ต่ำงจำกวิทยำกรท่ีใช้วิธีกำรบรรยำยดว้ยน ้ ำเสียง 
หนักเบำท่ีสร้ำงควำมรู้สึก  ดึงดูดให้ผูฟั้งสนใจและเกิดควำมสนุกสนำน   หรือกำรยกตวัอย่ำงกำรเล่ำเร่ือง
ประสบกำรณ์จะท ำใหผู้ฟั้งสนใจฟัง 
                                           ดงันั้นกำรแนะแนวกำรศึกษำโดยกำรบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว  โดยมิได้ใช้ส่ือใด
ประกอบนั้น  นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีวิทยำกรจ ำเป็นตอ้งพฒันำวิธีและเทคนิคกำรพูด
ของตนเอง  ฝึกกำรใช้น ้ ำเสียงในกำรบรรยำย   กำรน ำเกมและกิจกรรมอ่ืนๆ  กำรกบัมอบของรำงวลัแก่ผูฟั้ง      
ท่ีมีส่วนร่วมไม่วำ่จะตอบผดิหรือถูก  เพรำะเป็นกำรเร้ำควำมสนใจให้เกิดข้ึน และยงัสร้ำงบรรยำกำศในกำรฟัง  
หรืออำจใชว้ิธีกำรแจง้หัวขอ้ท่ีน่ำสนใจส ำหรับผูฟั้งให้ทรำบล่วงหน้ำว่ำ   ผูฟั้งจะไดรั้บทรำบขอ้มูลอะไรบำ้ง   
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตวัผูฟั้งซ่ึงจะช่วยใหผู้ฟั้งมีควำมตั้งใจท่ีฟังมำกยิง่ข้ึน  
                                  4.7.3  กำรเลือกช่วงระยะเวลำส ำหรับกำรบรรยำย    ส่ิงส ำคญัของกำรแนะแนวกำรศึกษำ
ท่ีตอ้งค ำนึงถึงอีกส่ิงหน่ึงคือ ช่วงเวลำ และกลุ่มผูฟั้งเป้ำหมำย  เพื่อจะไดจ้ดัแบ่งเน้ือหำกำรบรรยำยให้เหมำะสม   
กับเวลำ และกลุ่มเป้ำหมำย  กำรก ำหนดช่วงเวลำท่ีเร่ิมบรรยำย มีควำมส ำคญัเช่นเดียวกับเทคนิคอ่ืน ๆ          
หำกสำมำรถเลือกช่วงเวลำเร่ิมกำรแนะแนวได้ควรเลือกช่วงเวลำให้เหมำะสม   โดยอำจแบ่งช่วงเวลำได ้     
ตำมตำรำงท่ี 4.5 ดงัน้ี 
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        ตำรำงท่ี 4.5  ลกัษณะช่วงเวลำบรรยำย 
 

เวลา ดี พอใช้ ไม่ดี เหตุผล หมายเหตุ 
 

09.00 
 
 

  
 

 
ช่วงเชำ้ อำกำศสดช่ืน สมอง
ปลอดโปร่ง  และยงัไม่เหน่ือย
ลำ้จำกกำรฟัง 

 
แมน้กำรบรรยำยจะไม่มีสีสนั
ไม่มีเทคนิควธีิกำรพดู ผูฟั้ง
ยงัใหค้วำมสนใจ 

 
10.00 

 
 

 
 

 
 

 
ยงัจดัอยูใ่นช่วงเวลำ พอใช ้ถึงดี 
เพรำะผูฟั้ง ยงัไม่เหน่ือยลำ้
เกินไป 

 
ทั้งน้ีควรค ำนึง จ ำนวนของ
สถำบนักำรศึกษำท่ีมำร่วม
บรรยำยประกอบดว้ย เช่น หำก
ช่วงเวลำน้ี แต่ ผูฟั้ง ไดฟั้ง
มำแลว้ถึง 4 สถำบนั ก็อำจเกิด
ควำมเบ่ือหน่ำย และควำม
สนใจลดลงได ้ดงันั้น วทิยำกร
จึงควร ใชเ้ทคนิควธีิกำรพดู ท่ี
มีสีสนั เพ่ือช่วยใหผู้ฟั้ง มีควำม 
สนใจ  

11.00 
 
 

 
 

 
 

 ผูฟั้งเร่ิมเหน่ือยลำ้จำกกำรฟัง 
และเร่ิมหิว  สมำธิในกำรฟัง 
แทบไม่มี 
 

วทิยำกรท่ี บรรยำยในช่วงเวลำ
น้ี ตอ้งมีเทคนิคกำรพดูท่ี ดึงดูด
ควำมสนใจ ผูฟั้ง และ สร้ำง
ควำมสนุกสนำนในกำร
บรรยำย วทิยำกรท่ีจะบรรยำย
ใช่วงเวลำน้ี ตอ้ง ใชเ้ทคนิคกำร
พดูเป็นอยำ่งยิง่  ใหมี้สีสนั 
ควำมสนุก และ พดูใหต้รงต่อ
เวลำซ่ึงบำงคร้ังตอ้งยอมรับวำ่
ช่วงเวลำน้ี ผูฟั้งไม่มีสมำธิและ
เหน่ือยลำ้ยิง่เวลำใกลพ้กัทำน
อำหำร ยิง่มีควำมหิวเพ่ิมข้ึน 
ตอ้งกำรให ้กำรบรรยำยจบ
โดยเร็ว 
 
 

 

-๒๑- 
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เวลา ดี พอใช้ ไม่ดี เหตุผล หมายเหตุ 
 

13.00 
 
 

 
 

 
 

 
ช่วงเร่ิมตน้ของภำคบ่ำย 
ผูฟั้งไดพ้กัทำนอำหำรกลำงวนั
มำแลว้  จึงเท่ำกบัเร่ิมมีพลงัท่ี
จะรับขอ้มูลต่อไปได ้

 
ถึงแมน้ช่วงตน้จะดีแต่วทิยำกร
คงตอ้งใชเ้ทคนิควธีิกำรพดู
ดว้ยเช่นกนั เพรำะกำรนัง่ฟัง
อยำ่งเดียวหลงัจำกรับประทำน
อำหำรมำอำจท ำใหเ้กิดอำกำร
ง่วงนอนไดถ้ำ้กำรบรรยำยไม่มี
สีสนั รำบเรียบ 

 
14.00 

 
 

 
 

 
 

 
จดัอยูใ่นช่วงเวลำ พอใช ้เพรำะ
ผูฟั้งยงัไม่เหน่ือยลำ้เกินไปแต่
อำจมีอำกำรง่วง สมำธิลดลง 

 
วทิยำกรควรใชก้ำรพดูท่ีมี
เทคนิค สีสนั และสนุกสนำน 

 
15.00 

  
 

 
 

 
ผูฟั้งเร่ิมเหน่ือยลำ้จำกกำรฟัง 

 
วทิยำกรท่ี บรรยำยในช่วงเวลำ
น้ี ตอ้งมีเทคนิคกำรพดูท่ี ดึงดูด
ควำมสนใจ ผูฟั้ง และ สร้ำง
ควำมสนุกสนำนในกำร
บรรยำย  

 
15.30 

 
 

  
 

 
ผูฟั้งเร่ิมเหน่ือยลำ้ และเร่ิมหิว  
สมำธิในกำรฟัง แทบไม่มีเหลือ 
เพรำะกงัวลเร่ืองกำรเดินทำง
กลบั 

 
วทิยำกรท่ีจะบรรยำยใน
ช่วงเวลำน้ี ตอ้ง ใชเ้ทคนิคกำร
พดูเป็นอยำ่งยิง่  ใหมี้สีสนั 
ควำมสนุก และ พดูใหต้รงต่อ
เวลำซ่ึงบำงคร้ังตอ้งยอมรับวำ่ 
ช่วงเวลำน้ี ผูฟั้งไม่มีสมำธิและ
เหน่ือยลำ้ยิง่เวลำใกลเ้วลำกลบั
เพรำะบำงโรงเรียนห่ำง 
ไกลชุมชนตอ้งกลบัรถโดยสำร
ตรงตำมเวลำ  ผูฟั้งจะกงัวล   
ถำ้วทิยำกรพดูยำวเกินไป 
วทิยำกรจึงควรระวงัเร่ืองน้ี 
อยำ่งยิง่ 
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                    จะเห็นไดว้ำ่ช่วงเวลำในกำรก ำหนดเร่ิมบรรยำยมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่  ดงันั้นวทิยำกรควร 
ประสำนงำนกบัสถำนศึกษำถึงช่วงเวลำท่ีจะก ำหนดให้บรรยำย หรือสอบถำมถึงจ ำนวนสถำบนักำรศึกษำ       
ท่ีมำร่วม   ซ่ึงบำงคร้ังสถำนศึกษำได้ก ำหนดเวลำและจดัล ำดบัก่อนหลงัของสถำนบนักำรศึกษำท่ีจะมำร่วม     
แนะแนวกำรศึกษำไวแ้ล้ว   นักแนะแนวกำรศึกษำซ่ึงท ำหน้ำท่ีวิทยำกรจะได้ทรำบว่ำ ตนเองได้บรรยำย  
ในช่วงเวลำใด   จะไดเ้ตรียมพร้อมเทคนิควิธีกำรพูดให้เหมำะสมกบัช่วงเวลำนั้น    กรณีท่ีสถำนศึกษำมิได้
ก ำหนดไวแ้น่นอนว่ำจะให้สถำบันกำรศึกษำใดบรรยำยก่อนหลัง   ควรเดินทำงไปก่อนเวลำอย่ำงน้อย            
30 - 60  นำที   เน่ืองจำกสถำนศึกษำบำงแห่ง จะจดัล ำดบักำรบรรยำยก่อนหลงัจำกล ำดบักำรเดินทำงไปถึง  
ของวทิยำกร  ดงันั้นจึงควรไปก่อนเวลำเสมอเพื่อจะไดล้ ำดบักำรบรรยำยในช่วงท่ีดี    
                    กำรแนะแนวกำรศึกษำ  เพื่อให้ประสบผลส ำเร็จจึงต้องอำศัยองค์ประกอบในหลำย ๆ ด้ำน        
นกัแนะแนวกำรศึกษำ ซ่ึงตอ้งท ำหนำ้หน้ำท่ีวิทยำกร จึงควรพัฒนำเทคนิควิธีกำรบรรยำย ของตนเองให้ดีข้ึน  
ปรับปรุงและพฒันำตนเองอยู่เสมอ  เน่ืองจำกกำรไปแนะแนวกำรศึกษำนั้น  ส่วนใหญ่สถำนศึกษำจะจดั
กิจกรรมลกัษณะกำรเชิญสถำบนักำรศึกษำหลำยแห่ง บำงคร้ัง 2-6 สถำบนัในวนัเดียวกนั ยอ่มตอ้งมีกำรแข่งขนั
กนัระหว่ำงสถำบนักำรศึกษำ ในกำรบรรยำยของวิทยำกรแต่ละสถำนบนักำรศึกษำ   นกัแนะแนวกำรศึกษำ   
จึงควรเตรียมตวัให้พร้อม และ อำจศึกษำวิธีกำรบรรยำยจำกวิทยำกรของสถำบนักำรศึกษำอ่ืน ๆ ดว้ยเช่นกนั 
เพื่อเลือกน ำส่วนท่ีดีมำปรับใชพ้ฒันำวิธีกำรเทคนิคกำรบรรยำยของตนเองให้ดียิ่งข้ึน   ทั้งน้ีขั้นตอนกำรเตรียม
ควำมพร้อมส ำหรับวทิยำกร มีรำยละเอียดไดต้ำมตำรำงท่ี 4.6  
 
ตำรำงท่ี 4.6 ขั้นตอนกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับวทิยำกร 

ขั้นตอน วสัดุอุปกรณ์ 

ทีต้่องเตรียม 

กจิกรรม 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เตรียมควำมพร้อม 

ดำ้นร่ำงกำย 

 

 

 เส้ือผำ้ เคร่ืองแตง่กำยท่ี

สุภำพเรียบร้อย เหมำะสม

กบักำลเทศะ 

1. รักษำสุขภำพร่ำงกำยใหแ้ขง็แรง 

2. ปรับปรุงบุคลิกภำพใหดู้ดี ฝึกซอ้ม

ทบทวนขอ้มูลส ำหรับกำรบรรยำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีสุขภำพแขง็  มีควำมมัน่ใจ 

ไม่วติกกงัวล และมีบุคลิกภำพท่ีดี 
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ขั้นตอน วสัดุอุปกรณ์ 

ทีต้่องเตรียม 

กจิกรรม 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

2  เตรียมขอ้มูล

ส ำหรับกำรบรรยำย 

 

 

1.ขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำ

ทำงไกล ของ 

มหำวทิยำลยัสุโขทยั 

ธรรมำธิรำช  

 

2.เกมหรือกิจกรรม

สมัพนัธ์ 

 

 

 

3.ขอ้มูลเก่ียวกบักำร

สมคัรงำนและกำร

ประกอบอำชีพ 

 

 

4.ของท่ีระลึก ส ำหรับแจก

ผูฟั้ง  

 

1.ทบทวน และตรวจสอบขอ้มูล

เก่ียวกบักำรศึกษำทำงไกล ใหถู้กตอ้ง

ชดัเจน 

 

 

2.ทดลองเล่น / ตรวจสอบเกม หรือ

กิจกรรมสมัพนัธ์ท่ีจะท ำไปใช้

ประกอบกำรบรรยำย วำ่เหมำะสมกบั

เวลำ สถำนท่ี และจ ำนวนผูฟั้งหรือไม่ 

 

3.ศึกษำหำขอ้มูลเก่ียวกบักำรสมคัร

งำน และกำรประกอบอำชีพ ท่ีเป็น

ขอ้มูลปัจจุบนั ทนัสมยั ตรงกบัควำม

ตอ้งกำรของผูฟั้ง 

 

4.จดัหำ และประมำณกำรจ ำนวนของ

ท่ีระลึกส ำหรับแจกในกำรเล่นเกม 

หรือกิจกรรมสมัพนัธ์ 

 

1.ขอ้มูลถูกตอ้งชดัเจน 

 

 

 

 

2.ไดเ้กม หรือกิจกรรมสมัพนัธ์ท่ี

มีควำมเหมำะสมกบั เวลำ สถำนท่ี 

และจ ำนวนผูฟั้ง 

 

 

3.ไดข้อ้มูลท่ีทนัสมยัน่ำสนใจ

เหมำะสมกบัผูฟั้ง 

 

 

 

4.มีของท่ีระลึกส ำหรับแจกผูฟั้ง

ท ำใหผู้ฟั้งเกิดควำมสนใจ 

 

3.รู้จกักลุ่มเป้ำหมำย รำยช่ือสถำนศึกษำ วนั 

เวลำ สถำนท่ี  ในกำรจดั 

แนะแนวกำรศึกษำฯ 

1.ติดต่อประสำนงำนไปยงั

สถำนศึกษำตำมช่ือสถำนศึกษำท่ี

บนัทึกขอ้มูลไว ้

2. ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ วนั 

เวลำ สถำนท่ี   ลกัษณะกลุ่มผูฟั้ง และ

จ ำนวนผูฟั้ง  ในกำรจดัแนะแนว

กำรศึกษำฯ 

 

 

ทรำบขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูฟั้ง

และเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ

กำรบรรยำยใหเ้หมำะสม 
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ขั้นตอน วสัดุอุปกรณ์ 

ทีต้่องเตรียม 

กจิกรรม 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

4. เตรียมส่ือ ท่ีใช้

ประกอบกำรบรรยำย 

วดิีทศัน์ ,  แผน่ซีดี 

แนะน ำกำรศึกษำ ต่อของ 

มสธ, แผน่ใส เป็นตน้ 

 

จดัเตรียมและตรวจสอบส่ือต่ำง ๆ  ให้

พร้อมใชง้ำน และเหมำะสม กรณี

ทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะหอ้ง

บรรยำยวำ่มีอุปกรณ์ส่ือโสตทศันท่ี์

สำมำรถใชไ้ด ้หรือไม่ 

สำมำรถใชส่ื้อประกอบกำร

บรรยำยใหอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 

 

 

5.   เตรียมเอกสำร

ส ำหรับแจกผูฟั้ง   

เอกสำรส ำหรับแจกผูฟั้ง

ไดแ้ก่ 

--  เอกสำรแนะน ำ

หลกัสูตรท่ีเปิดสอนของ 

มสธ. 

-  แผน่พบัแนะน ำศูนย์

วทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

-  เอกสำรแนะน ำ

หลกัสูตรโครงกำร

สมัฤทธิบตัร    

 

1.ตรวจสอบจ ำนวนคงเหลือของ

เอกสำรท่ีจะตอ้งใชส้ ำหรับแจกวำ่มี

เพียงพอส ำหรับจ ำนวนผูฟั้งหรือไม่ 

2. หำกเอกสำรประเภทใดมีไม่เพียง

ใหด้ ำเนินกำรประสำนงำนติดต่อ

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอเอกสำร

หรือจดัท ำเพ่ิมเติม  

มีเอกสำรเพียงพอส ำหรับแจก

ผูฟั้ง 

6.เลือกเทคนิคกำร

แนะแนวกำรศึกษำ 

  - เทคนิคกำรบรรยำยโดย

ใชส่ื้อโสตทศัน์  

 -  เทคนิคกำรบรรยำยโดย

ใชกิ้จกรรมสมัพนัธ์  

 -  เทคนิคกำรเลือกช่วง

ระยะเวลำ   

 

 

 

 

พิจำรณำ 
 - ลกัษณะหอ้งบรรยำย   
 - เวลำท่ีสถำนศึกษำ 
 - ลกัษณะของกลุ่มเป้ำหมำย 

ไดเ้ทคนิคกำรแนะแนวกำรศึกษำท่ี

เหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย ส่งผลให้

ประสบผลส ำเร็จในกำรบรรยำย 
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     5.  แนะแนวการศึกษาตามก าหนด 

    ก่อนกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำตำมก ำหนด จ ำเป็นตอ้งประสำนงำนยนืยนั  วนั  เวลำ  สถำนท่ี 

อีกคร้ังก่อนวนัจดัแนะแนวกำรศึกษำ   เพื่อให้แน่ใจวำ่ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ  และตรวจสอบสถำนท่ีจำก

แผนท่ีกำรเดินทำง เพื่อกำรเดินทำงไปแนะแนะกำรศึกษำได้ทนัตำมวนัเวลำ  และสถำนท่ี ได้อย่ำงถูกตอ้ง

รำยละเอียดดงัตำรำงท่ี 4.7  

 

ตำรำงท่ี 4.7 ขั้นตอนแนะแนวกำรศึกษำตำมก ำหนด 

ขั้นตอน วสัดุอุปกรณ์ 

ทีต้่องเตรียม 

กจิกรรม 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

กำรแนะแนว

กำรศึกษำตำมก ำหนด 

รำยช่ือสถำนศึกษำ วนั 

เวลำ สถำนท่ี  ในกำรจดั 

- แ

น

ะ 

ประสำนงำนไปยงัสถำนศึกษำยนืยนั

ก ำหนดกำร  วนั เวลำ สถำนท่ี   

ลกัษณะกลุ่มผูฟั้ง และจ ำนวนผูฟั้ง  

ในกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำฯ 

ทรำบ  วนั  เวลำ  สถำนท่ี  จ ำนวน

ผูฟ้้งท่ีชดัเจน และยนืยนั

ก ำหนดกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำ 

ไปทนัตำมก ำหนดเวลำ  

                  

                   ในกำรแนะแนวกำรศึกษำ จ ำเป็นตอ้งมีกำรเก็บขอ้มูลเพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นของผูฟั้งและ 

ควำมพึงพอใจ  รวมถึงควำมสนใจในระบบกำรศึกษำทำงไกล ท่ีผูฟั้งไดรั้บกำรแนะแนวกำรศึกษำไปแลว้ โดย

กำรแจกแบบสอบถำมให้แก่ผูฟั้ง ซ่ึงมีขอ้ควรค ำนึงถึงส ำหรับกำรแจกแบบสอบถำม คือ  ระยะเวลำ   จ  ำนวน

ผูต้อบ ซ่ึงจะตอ้งพิจำรณำใหเ้หมำะสม  

   6. การประเมินผล  

                       กำรประเมินผลผูฟั้งหลงักำรแนะแนวกำรศึกษำเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะท ำให้ทรำบถึงควำมเขำ้ใจใน
เน้ือหำสำระ ควำมพึงพอใจ และควำมตอ้งกำรในกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   รำยละเอียด
ตำมตำรำงท่ี 4.8  
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 ตำรำงท่ี 4.8  ขั้นตอนกำรประเมินผล 

ประเมินใคร วตัถุประสงค์การประเมิน เคร่ืองมือ ช่วงระยะเวลาประเมิน 
 
นกัเรียน นกัศึกษำท่ีเขำ้รับ
กำรแนะแนวกำรศึกษำ 

 
1.เพ่ือส ำรวจควำมเขำ้ใจในเน้ือหำ
สำระท่ีบรรยำย 
2.เพื่อประเมินควำมพึงพอใจในกำร
แนะแนวกำรศึกษำ 
3.เพื่อทรำบควำมตอ้งกำรในกำรศึกษำ
ต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
 

 
แบบสอบถำม 

 
หลงัเสร็จส้ินกำรบรรยำย 
ใชเ้วลำไม่เกิน 5-10 นำที 

   
1. พิจำรณำผูป้ระเมินเป็นกลุ่มเป้ำหมำยใด เช่น กลุ่มสถำนศึกษำ  กลุ่มหน่วยงำนทัว่ไป 
2. ก ำหนดวตัถุประสงคก์ำรประเมิน ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ค ำถำมในแบบสอบถำม โดย 

ค ำนึงขอ้ค ำถำมท่ีจ ำเป็นตอ้งถำม และน ำมำใชป้ระโยชน์ไดต้รงตำมวตัถุประสงค ์  
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรประเมิน ส ำหรับกำรประเมินแนะแนวกำรศึกษำเคร่ืองมือท่ีใช้ 

คือแบบสอบถำม ซ่ึงมีจ ำนวนขอ้ค ำถำมไม่มำกเกินไป เหมำะสมกบัเวลำท่ีจ ำกดั โดยมีขอ้ควรพิจำรณำกล่ำวคือ 
หำกสถำนศึกษำใด จดัใหมี้กำรแนะแนวกำรศึกษำในชัว่โมงเรียนวชิำแนะแนวกำรศึกษำ จะมีเวลำให้ ประมำณ 
30-50 นำที  และ กลุ่มผูฟั้งมีจ ำนวน ไม่มำก คือประมำณ 30-50 คน พอท่ีจะจดัแบ่งเวลำส ำหรับกำรตอบ
แบบสอบถำมได ้ ซ่ึงเวลำท่ี ใชใ้นกำรตอบแบบสอบถำมนั้น จะมำกหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั ระยะเวลำ  จ  ำนวนผูฟั้ง   
และรำยละเอียดของขอ้ค ำถำมท่ีสอบถำมด้วยเช่นกนัซ่ึงสำมำรถพิจำรณำได้จำกตำรำงประมำณเวลำในกำร
ตอบแบบสอบถำมไดต้ำมตำรำงท่ี 4.9 ดงัต่อไปน้ี 

   ตำงรำงท่ี 4.9  ประมำณเวลำในกำรตอบแบบสอบถำม 

จ านวนผู้ฟัง จ านวนข้อแบบสอบถาม ระยะเวลาในการตอบ 
แบบสอบถามของผู้ฟัง 

หมายเหตุ 

10-30 คน 
 

10-15 ขอ้ 3-5 นำที  
 
ระยะเวลำโดยประมำณ 

15-20 ขอ้ 7-10 นำที 
30-50 คน 10-15 ขอ้ 5-10 นำที 

15-20 ขอ้ 10-15  นำที 
50-100 คน 10-15 ขอ้ 10 นำที 

15-20 ขอ้ 20 นำที 
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                   จำกตำรำงกำรประมำณกำรเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมน้ี  จะช่วยส ำหรับกำรพิจำรณำวำ่ควรจะ
แจกแบบสอบถำมหรือไม่      เม่ือเทียบกบัระยะเวลำท่ีมีในกำรบรรยำยหรือช่วยวำงแผนในกำรบรรยำยไดว้ำ่
ควรจะใชเ้วลำในกำรบรรยำยเท่ำไรและควรเหลือเวลำในกำรแจกแบบสอบถำมให้ผูฟั้ง  จึงจะเสร็จไม่เกินเวลำ
ท่ีก ำหนด  และยงัช่วยในกำรก ำหนดจ ำนวนข้อค ำถำมในแบบสอบถำมไม่ให้มำกเกินไป   ทั้ งน้ีกำรแจก
แบบสอบถำมบำงคร้ังไม่สำมำรถแจกให้ผูฟั้งได้ทุกคร้ัง   เน่ืองจำกเวลำในกำรบรรยำยมีจ ำกัดโดยเฉพำะ     
กรณีท่ีสถำนศึกษำจดักิจกรรมแนะแนวในลกัษณะกำรเชิญสถำบนักำรศึกษำต่ำง ๆ หลำยสถำบนั  ท ำให้มี   
เวลำบรรยำยน้อย  จึงควรรักษำเวลำในกำรบรรยำย   เน่ืองจำกเป็นมำรยำทพื้นฐำนท่ีพึงกระท ำ เพรำะกำร
บรรยำยเลยเวลำมำกเกินไป จะท ำให้เกินเลยไปในช่วงเวลำกำรบรรยำยของสถำบนักำรศึกษำอ่ืน ๆ  จึงตอ้ง
ตระหนกัถึงเร่ืองของกำรตรงต่อเวลำในกำรบรรยำยเป็นส ำคญั     ดงันั้นกำรแจกแบบสอบถำมหำกพิจำรณำ
แลว้ไม่สำมำรถเก็บรวบรวมไดเ้สร็จภำยในเวลำท่ีก ำหนด  ควรงดแจกแบบสอบถำม             
                    ส ำหรับรูปแบบของแบบสอบถำมท่ี ศูนยว์ิทยพฒันำ   มสธ. จนัทบุรีใช้นั้น  เป็นแบบสอบถำม
อยำ่งง่ำย  ค ำถำมไม่ซบัซ้อนผูต้อบสำมำรถตอบไดท้นัที และถำมเฉพำะขอ้มูลท่ีตอ้งกำรทรำบจริง ๆ เท่ำนั้น  
เพื่อประหยดัเวลำในกำรตอบ  ขอ้ค ำถำมรวมทุกตอนรวมแลว้ไม่เกิน 15 ขอ้ ดงัตวัอย่ำงแบบสอบถำมควำม
คิดเห็นกำรแนะแนวกำรศึกษำ ในหนำ้ถดัไป 
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ตวัอยำ่ง 
แบบสอบถามความคิดเห็น  

การแนะแนวการศึกษาทางไกลมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย หรือกรอกข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ   ชำย  หญิง       อำย…ุ…………………ปี     

2. ช่ือสถำนศึกษำ / หน่วยงำน..................................................................................... 

3. ระดบักำรศึกษำ      

      ม.3     ม.6       ปวช.      ปวส         อนุปริญญำ     ปริญญำตรี           อ่ืน ๆ  ระบุ…………. 

4. ท่ำนรู้จกั มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช จำกส่ือใด 

1)  จำกกำรบอกต่อ      วทิย ุ    โทรทศัน์      อินเตอร์เน็ต    หนงัส่ือพิมพ ์    แผน่พบั/ป้ำยผำ้ประชำสัมพนัธ์      

     รู้จกัจำกส่ืออ่ืน  โปรดระบุ………………………………. 

2)  ไม่รู้จกั 

ตอนที่ 2     ความพงึพอใจในการแนะแนวการศึกษาของศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จันทบุรี 

 

หัวข้อ 
    บ        ห็  

มำกท่ีสุด มำก ปำน

กลำง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. หลกัสูตรท่ีเปิดสอน  

2. เก่ียวกบัวธีิกำรศึกษำทำงไกล 

3. วธีิกำรสมคัรเรียน 

4. ภำพรวมควำมพึงพอใจในกำรแนะแนวกำรศึกษำ 

     

 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของท่านเกีย่วกบัการศึกษา ทางไกล ของ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
1. จำกกำรแนะแนวกำรศึกษำ ท่ำนมีควำมสนใจกำรศึกษำทำงไกล มำกนอ้ย เพียงใด 

       มำกท่ีสุด                มำก                    ปำนกลำง             นอ้ย                 ไม่สนใจ 

2. ถำ้ท่ำนจะสมคัรเขำ้ศึกษำต่อใน มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ท่ำนคิดวำ่ จะสมคัรในช่วงใด 

       สมคัรทนัทีหลงัจบกำรศึกษำ                   สมคัรในอนำคตเม่ือท ำงำนแลว้           ยงัไม่แน่ใจ 

       4   ข               ๆ  
......................................................................................................................................................................................... 

  กรุณาส่งคืนวิทยากรหลงัจากฟังการบรรยายเรียบร้อยแล้ว       ขอบคุณ  
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 ส ำหรับกำรรวมรวบขอ้มูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็น นั้น จะด ำเนินกำรรวมรวมขอ้มูล
แบบสอบถำมควำมคิดเห็น แลว้น ำขอ้มูลมำสรุปรวมกนั  น ำมำสรุปรำยงำนผลในภำพรวม  ภำคกำรศึกษำละ  
1 คร้ัง  และรำยงำนเป็นรำยปี  ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1  ภำคแรก  เดือนมกรำคม – มีนำคม      ด ำเนินกำรรวมรวมขอ้มูล และสรุปผล   

เดือน มีนำคม – เมษำยน 

  คร้ังท่ี 2  ภำคปลำย  เดือน  ตุลำคม – ธนัวำคม       ด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูล และสรุปผล 

เดือน มกรำคม – กุมภำพนัธ์ (ของปีถดัไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5  

วเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 

        กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน  น ำมำวิเครำะห์ปัญหำ อุปรรค และแนวทำงแกไ้ขแต่ละ

ขั้นตอนของกำรปฏิบติังำนดงัต่อไปน้ี 
 

1.ปัญหาและแนวทางแก้ไขตามขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 

            1. ปัญหาขั้นการวางแผน   ไดแ้ก่ ช่วงระยะเวลำ ในแต่ละปี ส ำหรับแนะแนวกำรศึกษำมีจ ำกดั 

น ำมำวเิครำะห์ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแกไ้ขไดต้ำมตำรำงท่ี 5.1 

ตำรำงท่ี 5.1  ปัญหำขั้นกำรวำงแผน 

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ช่วงระยะเวลำ ในแต ่ละปี ส ำหรับ

แนะแนวกำรศึกษำมีจ ำกดั 

เน่ืองจำกสถำนศึกษำส่วนใหญ่จะ

มีกำรจดักิจกรรม  แนะแนว

กำรศึกษำในช่วงเดียวกนั คือ

ประมำณช่วงเดือน พฤศจิกำยน-

กมุภำพนัธ์ ส่วนช่วงระยะเวลำอ่ืน

นั้น สถำนศึกษำไม่สะดวกท่ีจะ 

จดัแนะแนวกำรศึกษำ 

1. นกัแนะแนวกำรศึกษำตอ้งวำงแผนพยำมไม่

จดักิจกรรมอ่ืน ๆ  ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว

เพื่อใหมี้เวลำส ำหรับกำรแนะแนวกำรศึกษำ ณ 

สถำนศึกษำ 

2. กรณีท่ีตอ้งจดัแนะแนวกำรศึกษำ 2 แห่ง

พร้อมกนัซ่ึง มีนกัแนะแนวกำรศึกษำ 

เพียง 1 คน จึงตอ้งขอควำม 

ร่วมมือจำกนกัวชิำกำรศึกษำในกำรท ำหนำ้ท่ี

วทิยำกรบรรยำย  กรณีตอ้งจดัแนะแนว

กำรศึกษำ 2 

แห่งพร้อมกนั 

3. กรณีท่ีไม่สำมำรถไปจดัแนะแนวกำรศึกษำ

ได ้ ควรขอเล่ือนก ำหนดกำร  
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      2. ปัญหาขั้นการจัดเตรียมเอกสาร และส่ือทีใ่ช้ประกอบการบรรยาย   ไดแ้ก่ เอกสำรแจกท่ี  

มหำวทิยำลยัเป็นผูจ้ดัท ำและจดัส่งมำใหศู้นยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ไม่ทนัส ำหรับกำรใชง้ำนในช่วง

ระยะเวลำท่ีจดัแนะแนวกำรศึกษำ  น ำมำวเิครำะห์ปัญหำ อุปรรค และแนวทำงแกไ้ขแต่ละขั้นตอนของกำร

ปฏิบติังำนตำมตำรำงท่ี 5.2 

 ตำรำงท่ี 5.2 ปัญหำขั้นจดัเตรียมเอกสำร และส่ือท่ีใชป้ระกอบกำรบรรยำย    

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

เอกสำรแจก ซ่ึง มหำวทิยำลยัเป็น

ผูจ้ดัท ำและจดัส่งมำใหศู้นยฯ์ ไม่ทนั

ส ำหรับกำรใชง้ำนในช่วงระยะเวลำท่ี

จดั       แนะแนวกำรศึกษำ 

อำจเน่ืองกำรพิมพ ์ ซ่ึง โรงพิมพ์

มหำวทิยำลยั มีเอกสำรต่ำง ๆ   

ท่ีจ ำเป็นตอ้งจดัพิมพเ์ป็น

จ ำนวนมำก จึงท ำใหไ้ม่สำมำรถ

จดัพิมพเ์อกสำรส ำหรับ

ประชำสมัพนัธ์กำร รับสมคัร 

ไดท้นัในช่วงปลำยปี 

1. แจง้ใหผู้ฟั้งทรำบวำ่ เอกสำรท่ีแจกนั้นเป็น

ของ ปีใด และในปีปัจจุบนั นั้นอำจมีขอ้มูล

บำงส่วนท่ีแตกต่ำงไปบำ้ง  หำกผูฟั้งสนใจ

ขอ้มูลกำรศึกษำทำงไกล ขอใหต้รวจสอบได้

อีกคร้ัง จำก เวป็ไซค ์www.stou .ac.th หรือ     

ซ้ือระเบียบกำรสมคัรของ ปีปัจจุบนั 

2. แจง้ใหผู้ฟั้งทรำบวำ่ หำกมีเอกสำรท่ีเป็นปี

ปัจจุบนัถูกจดัส่งมำถึงศูนยฯ์ เม่ือใด  ทำง

ศูนยฯ์ จะรีบจดัส่งมำใหย้งัฝ่ำยแนะแนว

กำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้น   ๆ  ทนัที 

 

 

 

 

 

 

      3. ปัญหาขั้นประสานงาน   

                         3.1 สถำนศึกษจ ำก ำหนดกำรไม่ได้ เน่ืองจำกได้ส่งแบบตอบรับอนุญำตให้จัดแนะแนว

กำรศึกษำกลบัคืนมำยงัศูนยฯ์ โดยท่ีสถำนศึกษำท่ีไม่ไดเ้ก็บส ำเนำไว ้

                         3.2 พนกังำนขบัรถยนตข์องศูนยฯ์ ซ่ึงตอ้งท ำหนำ้ท่ีขบัรถพำนกัแนะแนวกำรศึกษำ หรือ 

นกัวิชำกำรศึกษำ ไป สถำนศึกษำต่ำง ๆ ตำมก ำหนด   เกิดควำมสับสน และเขำ้ใจผิดในวนั เวลำ และสถำนท่ี 

หรือเส้นทำง  น ำมำวิเครำะห์ปัญหำ อุปรรค และแนวทำงแก้ไขแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนตำม        

ตำรำงท่ี 5.3 

http://www.stou/
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ตำรำงท่ี 5.3 ปัญหำขั้นประสำนงำน   

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

 

3.1  สถำนศึกษำจ ำก ำหนดกำร

ไม่ไดเ้น่ืองจำกส่งแบบตอบรับ

อนุญำตใหจ้ดัแนะแนวกำรศึกษำ

กลบัคืนมำยงัศูนยฯ์ โดยท่ี

สถำนศึกษำท่ีไม่ไดเ้ก็บส ำเนำไว ้

 

อำจเป็นเจำ้หนำ้ท่ีธุรกำรจดัส่ง

แบบตอบรับกลบัคืนทำง

ไปรษณีย ์และไม่ไดเ้ก็บส ำเนำไว ้ 

 

1.เม่ือไดรั้บแบบตอบรับอนุญำตใหแ้นะแนว

กำรศึกษำ ณ สถำนศึกษำใด  

ใหโ้ทรศพัทป์ระสำนตอบกลบัวำ่ไดรั้บ

เอกสำรแลว้ และทบทวน วนั เวลำท่ีอนุญำต

ใหจ้ดัแนะแนวกบั อำจำรยผ์ูรั้บผดิชอบ 

 

2.ท ำหนงัสือตอบกลบัเพื่อแจง้ยนืยนั

ก ำหนดกำร และแจง้ช่ือวทิยำกรให้

สถำนศึกษำทรำบ อีกคร้ังก่อนถึงวนัท่ีก ำหนด

จดั แนะแนะแนวกำรศึกษำ อยำ่งนอ้ย 1 

สปัดำห์  

 

 

3.2 พนกังำนขบัรถยนตข์องศูนยฯ์ 

ซ่ึงตอ้งท ำหนำ้ท่ีขบัรถ ไป 

สถำนศึกษำต่ำง ๆ ตำมก ำหนด   

เกิดควำมสบัสนในวนั เวลำ และ

สถำนท่ี หรือเสน้ทำงหรือเขำ้ใจผดิ 

 

 

 

ช่ือสถำนศึกษำคลำ้ยคลึง หรือจ ำ

วนัเดินทำงผิดเน่ืองจำกตอ้ง

เดินทำงไปหลำยสถำนศึกษำ

ในช่วงระยะเวลำใกลเ้คียงกนั 

 

 

 

 

 

1.จดัท ำแบบฟอร์มแจง้ขอ้มูลกำรเดินทำงให้

พนกังำนขบัรถทรำบล่วงหนำ้  อยำ่งนอ้ย 3-5 

วนัก่อนกำรเดินทำง และประสำนกบั

พนกังำนขบัรถใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวนั เวลำ 

สถำนท่ี อีกคร้ังก่อนวนัเดินทำง 1 วนั 

2.ส ำรวจเสน้ทำงกำรเดินทำงแผนท่ี ของ

สถำนศึกษำ ท่ีจะเดินทำงไป จำก Internet 

และแจง้ใหพ้นกังำนขบัรถรับทรำบเสน้ทำง 

 

3.หำกเป็นสถำนศึกษำท่ียงัไม่เคยไป  ใหเ้ผื่อ

เวลำเดินทำงเพ่ิมข้ึน 
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      4. ปัญหาขั้นการเตรียมความพร้อมของวทิยากร  ได้แก่  

          4.1 บุคลำกรท่ีท ำหนำ้ท่ีวทิยำกรในกำรแนะแนวกำรศึกษำมีนอ้ย 

          4.2 กำรเลือกใชเ้ทคนิคในกำรแนะแนวกำรศกัษำ บำงคร้ังไม่สำมำรถเลือกได ้

         น ำมำวเิครำะห์ปัญหำ อุปรรค และแนวทำงแกไ้ขแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบติังำนตำม   

ตำรำงท่ี 5.4 

ตำรำงท่ี 5.4  ปัญหำขั้นตอนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับวทิยำกร  

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

4.1 บุคลำกรท่ีท ำหนำ้ท่ีวทิยำกรใน

กำรแนะแนวกำรศึกษำ   มีนอ้ย 

ต ำแหน่งนกัแนะแนวกำรศึกษำ

ประจ ำศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.  มี

เพียง 1 คน 

1.เน่ืองจำกศูนยฯ์ มีนกัแนะแนวกำรศึกษำเพียง 

1 คนเท่ำนั้น ดงันั้น หำกมีกำรจดัแนะแนว

กำรศึกษำหลำยแห่งพร้อมกนั  จ ำเป็นท่ีจะตอ้ง

มอบหมำยใหน้กัวชิำกำรศึกษำท ำหนำ้ท่ี

วทิยำกรในกำรแนะแนวกำรศึกษำ  โดยนกัแนะ

แนวกำรศึกษำจะแนะน ำวธีิกำรเตรียมควำม

พร้อมส ำหรับกำรแนะแนวกำรศึกษำแก่

นกัวชิำกำรศึกษำ 

2.จดัท ำคู่มือแนะแนวกำรศึกษำตอ่

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชเพื่อให้

บุคลำกรต ำแหน่งอ่ืน ๆสำมำรถน ำไปใช้

ประโยชน์และช่วยเหลือสนบัสนุนงำนแนะ

แนวกำรศึกษำได ้
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ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

4.2  กำรเลือกใชเ้ทคนิคในบำงคร้ัง

วทิยำกรไม่สำมำรถเลือกได ้

เช่น เทคนิคกำรบรรยำยโดยใชส่ื้อ

โสตทศัน์  หรือ กำรเลือกช่วง

ระยะเวลำ 

1.เน่ืองสถำนศึกษำไม่ไดจ้ดัหอ้ง

ส ำหรับกำรแนะแนวท่ีมี อุปกรณ์

ส่ือโสตทศัน์  

 

 

2.สถำนศึกษำไดก้ ำหนดเวลำใน

กำร       แนะแนวกำรศึกษำ โดย

ไม่สำมำรถปรับเปล่ียนได ้ 

 

1.เลือกใชเ้ทคนิควธีิกำรอ่ืน แทน เช่น เทคนิค

กำรใชเ้กมหรือกิจกรรม  

 

 

 

2.หำกทรำบช่วงระยะเวลำท่ีจะบรรยำยแลว้

พิจำรณำวำ่เป็นช่วงเวลำท่ีไม่ดี  ใหเ้ตรียมขอ้มูล 

เน้ือหำสำระให ้มีควำมน่ำสนใจ และกระชบั 

เหมำะสมกบัช่วงระยะเวลำนั้น ใหม้ำกท่ีสุด 

 

5. ปัญหาขั้นจัดการแนะแนวการศึกษาตามก าหนด  ไดแ้ก่  ไปไม่ทนัก ำหนดเน่ืองจำก 

 ไม่รู้จกัสถำนท่ี     น ำมำวเิครำะห์ปัญหำ อุปรรค และแนวทำงแกไ้ขแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบติังำนตำม   

ตำรำงท่ี 5.5 

ตำรำงท่ี 5.5  ปัญหำขั้นกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำตำมก ำหนด  

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ไปไม่ทนัก ำหนดเน่ืองจำก ไม่รู้จกั

สถำนท่ี 

เป็นสถำนศึกษำ ท่ีไม่เคยไปจดั

แนะแนวกำรศึกษำ 

ศึกษำแผนท่ีกำรเดินทำงก่อนเดินทำง โดย

ประสำนกบัพนกังำนขบัรถยนตถึ์งเสน้ทำงท่ี

จะตอ้งเดินทำงเพื่อค ำนวนเวลำในกำรเดินทำง 
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    6.  ปัญหาขั้นการประเมินผล  ไดแ้ก่ กำรเก็บขอ้มูลจำกแบบสอบถำมไม่สำมำรถเก็บไดทุ้กคร้ัง หรือตำมเก็บ

ไดต้ำมกลุ่มเป้ำหมำยท่ีตั้งไวเ้ช่น  กลุ่ม นกัเรียนสำยสำมญั , สำยอำชีพ, กลุ่ม กศน. เป็นตน้   น ำมำวิเครำะห์

ปัญหำ อุปรรค และแนวทำงแกไ้ขแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบติังำนตำม  ตำรำงท่ี 5.6 

ตำรำงท่ี 5.6  ปัญหำขั้นกำรประเมินผล  

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

กำรเก็บขอ้มูลจำกแบบสอบถำมไม่

สำมำรถเก็บไดทุ้กคร้ัง หรือตำมเก็บ

ไดต้ำมกลุ่มเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ 

เช่น  กลุ่ม นกัเรียนสำยสำมญั ,  

สำยอำชีพ, กลุ่ม กศน. เป็นตน้ 

รูปแบบของกำรจดัแนะแนว

กำรศึกษำ โดยสถำนศึกษำบำง

แห่ง จดัเวลำบรรยำยนอ้ยไม่

เพียงพอส ำหรับผูฟั้งในกำรตอบ

แบบสอบถำม 

เก็บขอ้มูลกำรแนะแนวกำรศึกษำ จำก

สถำนศึกษำอ่ืน ท่ีจดัเวลำใหม้ำกพอสมควรและ

มีกลุ่มเป้ำหมำยท่ีคลำ้ยคลึงกนั หรือเหมือนกนั  

 
2. ปัญหาด้านบุคลากร 

 เน่ืองจำกศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.  แต่ละแห่งมีผูป้ฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและ
อำชีพ เพียง 1 คน  ท่ีตอ้งดูแลรับผิดชอบงำน ครอบคลุมเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในกำรให้บริกำร ซ่ึงศูนยว์ิทย
พฒันำ มสธ. จนัทบุรี รับผิดชอบ  5 จงัหวดั ไดแ้ก่  จนัทบุรี  ตรำด  สระแกว้  ระยอง  และชลบุรี  ซ่ึงในกำร    
จดัแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ณ สถำนศึกษำ นั้น   บำงคร้ังสถำนศึกษำ ตอบรับให้
จดัแนะแนวกำรศึกษำ พร้อมกนั 2 -3 แห่ง หรือ นกัแนะแนวกำรศึกษำติดภำรกิจอ่ืน ๆ ในวนัเดียวกนั  ท ำให้ไม่
สำมำรถไปได ้  
 แนวทางการแก้ไข  มอบหมำยให้นกัวิชำกำรศึกษำ ท ำหน้ำท่ีแนะแนวกำรศึกษำ  แต่หำกนกัวิชำกำร

ศึกษำติดภำรกิจอ่ืน ไม่สำมำรถไปแนะแนวกำรศึกษำได้    จ  ำเป็นต้องขอเล่ือนก ำหนดกำรจัดแนะแนว

กำรศึกษำ   หรือหำโอกำสนดัหมำยจดัแนะแนวกำรศึกษำในโอกำสต่อไป     
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3. ปัญหาด้านวสัดุอปุกรณ์ 

3.1 ขำดอุปกรณ์เคร่ืองขยำยเสียงขนำดพกพำ  ซ่ึงกำรไปแนะแนวสถำนศึกษำในบำงแห่ง ไม่จดัเตรียม 

อุปกรณ์เคร่ืองขยำยเสียงไวใ้ห ้  

3.2 ขำดเอกสำรส ำหรับแจก  เน่ืองจำกตอ้งรอเอกสำรท่ีมหำวทิยำลยัจดัส่งมำให ้ซ่ึงมหำวทิยำลยัจะ 

จดัส่งมำใหใ้นช่วงเดือน กุมภำพนั – มีนำคม  (ปีถดัไป) แต่กำรจดัแนะแนวกำรศึกษำจะเร่ิงตั้งแต่ 

ช่วงปลำยปี  เดือน ตุลำคม (ปีก่อนหนำ้) – เดือนมีนำคม (ปีถดัไ) 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา     

1. เสนอจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองขยำยเสียงขนำดพกพำ ส ำหรับใชใ้นงำนส่งเสริมและ 

บริกำรกำรศึกษำ ในกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์

2.   จดัท ำส ำเนำเอกสำรเพิ่มเติม  หรือจดัท ำเอกสำรแผน่พบัข้ึนเองเพื่อใชส้ ำหรับแจกให้ 

พอเพียงก่อนท่ีมหำวิทยำลยัจดัส่งให้  หรือแจ้งขอ้มูลช่วงเวลำกำรใช้งำนเอกสำรแนะแนว และกำรจดัส่ง

เอกสำรแผ่นพบัให้ทำงส ำนักบริกำรกำรศึกษำ ซ่ึงดูแลเร่ืองเอกสำรกำรแนะแนว รับทรำบขอ้มูล เพื่อน ำไป

ปรับเปล่ียนระยะเวลำกำรส่งเอกสำรใหท้นัส ำหรับกำรใชง้ำนต่อไป 

 
4. แนวโน้มของปัญหา / อปุสรรคในการด าเนินงาน 

      ปัจจุบนัสถำนศึกษำในระดบัอุดมศึกษำ มีกำรแข่งขนักนัค่อนสูง รูปแบบกำรแนะแนวกำรศึกษำมี
กำรเปล่ียนแปลง จำกกำรใหค้วำมรู้ เป็นกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์เชิญชวน โดยเฉพำะในกลุ่มของกำรศึกษำ
เอกชน  ท่ีมองกลุ่มนักเรียน นักศึกษำ เป็นเสมือนลูกคำ้   เน้นกำรท ำธุรกิจมำกกว่ำเน้นหลกัสูตรกำรศึกษำ
ดงันั้น กำรน ำเสนอมหำวทิยำลยัใหมี้ควำมน่ำสนใจดึงดูดใจ  จึงเป็นส่ิงท่ีหลำยสถำบนักำรศึกษำพยำยำมท ำให้
เกิดข้ึน โดยใชก้ลยทุธ ต่ำง ๆ เช่น แจกของท่ีระลึก  กำรน ำนกัศึกษำ มำช่วยแจกเอกสำรหรือเชิญชวนให้สมคัร
เรียน   หรือแมแ้ต่กำรใหส่้วนลดค่ำใชจ่้ำยส ำหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเรียน เพียงแจง้วำ่ไดรั้บขอ้มูลกำรสมคัร
เรียนจำกใครเป็นผูแ้นะน ำ    ซ่ึงในอนำคตจะเป็นปัญหำส ำหรับกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำ ของศูนยว์ิทยพฒันำ 
มสธ.  ซ่ึงบุคลำกรมีนอ้ย ส่วนใหญ่กำรไป จดัแนะแนวกำรศึกษำมีเพียงนกัแนะแนวกำรศึกษำ  หรือนกัวิชำกำร
ศึกษำเพียง 1 คน เท่ำนั้น    นกัแนะแนวกำรศึกษำท่ีไปจดักำรแนะแนวกำรศึกษำตอ้งท ำทุกอย่ำงดว้ยตนเอง
ทั้ งหมด  เช่นแจกเอกสำร   บรรยำย  ท ำกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  เล่นเกม  แจกแบบสอบถำม  และเก็บ
แบบสอบถำม    จึงเป็นแนวโนม้ของปัญหำส ำหรับกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำ ต่อไปในอนำคต  ท่ีนอกจำกจะ
ใหก้ำรแนะแนวกำรศึกษำแลว้ อำจยงัตอ้งหำกลยทุธ์ หรือวธีิกำรต่ำง ๆ เพื่อแข่งขนักบัสถำบนัอ่ืนๆ ดว้ย 



94 

 

 

5. ข้อเสนอแนะและพฒันางาน 

                    กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี          
มีขอ้เสนอดงัน้ี 
                    5.1. ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
                          5.1.1  ดำ้นบุคลำกร   จำกกำรท่ีแต่ละศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.  มีนกัแนะแนวกำรศึกษำ 
เพียงคนเดียว ซ่ึงมีภำระหน้ำหลำกหลำยดำ้น  ส่งผลให้กำรแนะแนวกำรศึกษำอำจท ำได้ไม่ทัว่ถึง  และขำด
โอกำสในกำรพฒันำดำ้นควำมรู้ในงำนแนะแนวและทกัษะต่ำง ๆ  ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอดงัน้ี  
                                  1) จดัให้มีบุคลำกรในต ำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษษให้เหมำะสมกบัภำระงำน  และ
ขนำดของเขตพื้นท่ีรับผดิชอบในแต่ละศูนยฯ์  อยำ่งนอ้ยศูนยฯ์ ละ 2 คน 
                                  2) พฒันำบุคลำกรดำ้นงำนแนะแนว โดยจดัให้มีกำรอบรมเพิ่มควำมรู้และทกัษะ ต่ำง ๆ  
ท่ีเป็นประโยชน์ในกำรแนะแนวกำรศึกษำ  
                                 3) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัแนะแนวกำรศึกษำ มีควำมกำ้วหน้ำตำมต ำแหน่งหน้ำท่ี
และศกัยภำพ 
                          5.1.2  ดำ้นกำรสนบัสนุนส่ือท่ีใช้ส ำหรับกำรแนะแนวกำรศึกษำ   กำรแนะแนวกำรศึกษำ
จ ำเป็นตอ้ง   มีกำร แจกเอกสำร หรือใชส่ื้อประเภทต่ำง ๆ เพื่อใหข้อ้มูล และเป็นท่ีน่ำสนใจ  มีขอ้เสนอดงัน้ี 
                                  1)  จดัท ำส่ือประเภทต่ำง ๆ เช่น  แผน่พบั   ซีดี   ป้ำยไวนิลประชำสัมพนัธ์ ชุดนิทรรศกำร
เคล่ือนท่ี  ใหมี้ควำมหลำกหลำย และมีควำมเหมำะสมพอเพียงต่อปริมำณกำรใชใ้นแต่ละศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.    
                                  2)  กำรปรับปรุงส่ือต่ำง ๆ ใหมี้ควำมทนัสมยั และมีรูปแบบท่ีน่ำสนใจ 
                                  3)  กำรจดัส่งเอกสำรและส่ือต่ำง ๆ ไปยงัสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยให้เพิ่มข้ึน และ
สม ่ำเสมอ  
                                 4)  จดัท ำแบบส ำรวจ กำรไดรั้บเอกสำรแนะน ำหลกัสูตรและส่ือต่ำง ๆ ท่ีจดัส่งไป เพื่อให้
ไดข้อ้มูลควำมตอ้งกำร  และใชเ้ป็นขอ้มูลส ำหรับกำรวำงแผนจดัท ำส่ือประเภทต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงเหมำะสมและ   
มีประสิทธิภำพ  
                                5)  สนบัสนุนนอุปกรณ์ หรืองบประมำณ  ส ำหรับกำรจดัท ำชุดนิทรรศกำรส ำหรับกำร
แนะแนวกำรศึกษำทำงไกล   หรือ กำรจดัท ำของท่ีระลึกส ำหรับแจก เช่น ถุงผำ้  พวงกุญแจ  ปำกกำ  ฯ  เพื่อให ้
นกัแนะแนวกำรศึกษำสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรแนะแนวกำรศึกษำ     
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                    5.2.  ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
                               5.2.1   เน่ืองจำกศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.  แต่ละแห่ง ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีภำคต่ำง ๆ ของ           
ประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 10 แห่ง ดงันั้น  จึงมีควำมแตกต่ำงทั้งทำงดำ้น ภูมิศำสตร์ สภำพแวดลอ้ม  วฒันธรรม
ประเพณี  สังคม ควำมเช่ือ  อำชีพ  เป็นตน้   ดงันั้น กำรจดัสรรทรัพยำกร ต่ำง ๆ   อำทิ  บุคลำกร   งบประมำณ    
ในแบบเท่ำเทียมกนั ทั้ง 10 ศูนยฯ์  อำจส่งผลกระทบต่อกำรไดเ้ปรียบและเสียเปรียบในกำรท ำงำนของแต่ละ
ศูนย ์ ดงันั้นควรจดัสรรใหเ้ป็นไปตำมควำมเหมำะสม ตำมควำมตอ้งกำร โดยพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นท่ีเป็นจริง    
ของแต่ละศูนยฯ์ ก็จะท ำใหท้  ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเพิ่มข้ึน 
  5.2.2  สนบัสนุนนอุปกรณ์เคร่ืองมือ  งบประมำณ ในกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำ   เช่น         
ชุดนิทรรศกำรส ำหรับกำรแนะแนวกำรศึกษำทำงไกล   หรือ กำรจดัท ำของท่ีระลึกส ำหรับแจก เช่น ถุงผำ้    
พวงกุญแจ  ปำกกำ  ฯ    เพื่อให ้นกัแนะแนวกำรศึกษำสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรแนะแนวกำรศึกษำ
   

  6. การพฒันางานการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ณ   สถานศึกษา  
ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี 

      ปัจจุบนัสถำนศึกษำมีกำรแข่งขนักนัมำกข้ึนจะเห็นไดจ้ำก หลำย  ๆ  สถำบนัจะมีกลยุทธท่ีใช้ใน
กำรแนะแนวกำรศึกษำ     เพื่อดึงดูดควำมสนใจของนักเรียน  นกัศึกษำ ให้เขำ้ศึกษำต่อในสถำบนักำรศึกษำ
ของตน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเสนอให้ทุนกำรศึกษำ  กำรน ำเสนออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนท่ีทนัสมยั    หอพกั
นักศึกษำท่ีสะดวกสบำย   หรือกำรจดัหำท่ีฝึกงำนให้   เป็นต้น  โดยบำงคร้ังไม่ได้น ำเสนอถึงหลักสูตร
กำรศึกษำ หรือ สำขำวชิำเอกท่ีเปิดสอน  หรือใหแ้นวทำงในกำรศึกษำต่อแต่อยำ่งใด   ซ่ึงกำรแนะแนกำรศึกษำ
โดยใหข้อ้มูลกำรศึกษำดงักล่ำว นั้น เป็นเพียงกำรประชำสัมพนัธ์    โดยมิไดใ้ห้ควำมรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
เลือกสำขำวิชำต่ำง ๆ ท่ีนกัเรียน นกัศึกษำ  ควรจะไดรั้บขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสินใจ ศึกษำต่อในอนำคต          
ซ่ึงแตกต่ำงจำก มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชท่ีจุดเด่นอยูท่ี่ระบบกำรศึกษำ     ไม่ตอ้งเขำ้ชั้นเรียนสำมำรถ
ท ำงำนควบคู่กนัไปได ้  นกัเรียน  นกัศึกษำ  ให้ควำมสนใจเพรำะระบบกำรศึกษำท่ีแตกต่ำง   แต่ยงัไม่มีควำม
มัน่ใจในกำรศึกษำวำ่จะสำมำรถศึกษำดว้ยตนเองใหส้ ำเร็จไดเ้พรำะไม่คุน้เคยกบัระบบกำรศึกษำทำงไกล    

      ดงันั้น กำรจะแข่งขนักบัสถำบนักำรศึกษำต่ำง ๆ ไดน้ั้น  กำรแนะแนวกำรศึกษำทำงไกล   จึงควร
เน้นถึงวิธีกำรต่ำง ๆ  ท่ีมหำวิทยำลยัจะมีแนวทำงสำมำรถช่วยให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำได้    เพื่อให้เกิด
ควำมมัน่ใจในกำรเรียน     รวมถึงควำมมัน่ใจในกำรท ำงำนหลงัส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลยัวำ่ไดรั้บกำร
ยอมรับจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ    
                     หำกจะใหก้ำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธรำช  ณ  สถำนศึกษำจะส ำเร็จได ้ 
มหำวทิยำลยัจึงควรมีส่วนช่วยในกำร สนบัสนุนส่งเสริม  ดงัน้ี 
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        1. กำรพฒันำหลกัสูตรกำรศึกษำท่ีน่ำสนใจ 

        2. มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมี
หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบโดยตรง นอกเหนือจำกฝ่ำยแนะแนวกำรศึกษำ  
        3.  พฒันำกำรระบบกำรจดัส่งเอกสำรกำรสอนใหมี้ควำมรวดเร็ว  
                   4. พฒันำระบบกำรกำรค้นควำ้ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลนักศึกษำให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว 
เขำ้ถึงไดง่้ำยโดยผำ่นอินเตอร์เน็ต 

                  5. มีกำรประชำสัมพนัธ์กำรรับสมคัรนกัศึกษำผำ่นส่ือต่ำง ๆ เพิ่มมำกข้ึน 

            6. ใหค้วำมส ำคญัในกำรส่งเสริม สนบัสนุน กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรศึกษำ  ท่ีมีส่วนช่วยเหลือ    และ
ให้ควำมมือในด้ำนต่ำง ๆ  โดยจดัส่งเอกสำรประชำสัมพนัธ์   จดัสัมมนำ  จดัประชุม  จดัอบรม  พบปะ      
เยีย่มเยอืน รับฟังขอ้เสนอและควำมคิดเห็น  เป็นตน้ 
                     นอกจำกกำรรับกำรสนบัสนุนจำกมหำวทิยำลยัในเร่ืองต่ำง ๆ แลว้  กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ 

มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธรำช  ณ  สถำนศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี     
ควรปรับรูปแบบกำรแนะแนวให้มีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย  เพื่อพฒันำและเปล่ียนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์
ปัจจุบนั  ดงัน้ี 
         1. ปรับเปล่ียนกำรแนะแนวกำรศึกษำร่วมกนัหลำย ๆ สถำบนั เป็นกำรจดัแนะแนวกำรศึกษำใน
คำบเรียนวชิำแนะแนว ซ่ึงจะไดเ้วลำในกำรแนะแนวกำรศึกษำมำกข้ึน และสำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยไดว้ำ่
ตอ้งกำรนกัเรียน นกัศึกษำในระดบัชั้นใด 

         2. จดักิจกรรม กำรเยี่ยมชมศูนยว์ิทยพฒันำ หรือกำรเยี่ยมชมมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำ ต่ำง ๆ   ส่งตวัแทนนกัเรียนท่ีมีควำมสนใจกำรศึกษำทำงไกลไดมี้โอกำสเยี่ยมชม
มหำวทิยำลยัเพื่อน ำขอ้มูลไปเผยแพร่ ประชำสัมพนัธ์ แก่ เพื่อนนกัเรียนต่อไป 

         3. ปรับกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ ส ำหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  เป็น กำรแนะแนวกำร
เรียนล่วงหน้ำ  ในโครงกำรสัมฤทธิบตัรของมหำวิทยำลยั  ซ่ึงสำมำรถทอดแทรก ขอ้มูลหลกัสูตรปริญญำตรี   
ท่ีนักเรียนสำมำรถสมคัรเรียนไดใ้นอนำคต  โดยสำมำรถแนะแนวกำรศึกษำได้ทุกระดบัชั้น โดยไม่จ  ำเป็น
เฉพำะชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6   
  กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธรำช  ณ  สถำนศึกษำ  ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ถือเป็นภำระงำนหลกัของนกัแนะแนวกำรศึกษำท่ี ส ำคญัท่ีมีส่วน
ช่วยให้ ระบบกำรศึกษำทำงไกล ของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช เป็นท่ีรู้จกัเพิ่มข้ึน อนัจะส่งผลให้
นกัเรียน นกัศึกษำ  มีควำมเขำ้ใจ และสำมำรถน ำมำซ่ึงกำรตดัสินใจ  และสมคัรเป็นนกัศึกษำของมหำวิทยำลยั
ไดใ้นอนำคต  ซ่ึงตอ้งอำศ ยควำมร่วมมือทุกหน่วยในมหำวทิยำลยั  จึงจะเกิดกำรพฒันำและประสบควำมส ำเร็จ
ต่อไป 
   



 

บรรณำนุกรม 
 

กองแผนงำน (2556) แผนพฒันำมหำวทิยำลยั  สำระสังเขปออนไลน์ คน้คืนวนัท่ี 5 มกรำคม 2556 จำก  
                http://apple.stou.ac.th/ EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/po3.htm)   
กรมวชิำกำร (2544)  แนวทำงกำรจดักิจกรรมพฒันำผูเ้รียน   กระทรวงศึกษำธิกำร วารสารการศึกษาไทย 7,7    

              (กรกฎำคม) :15 

โกศล  มีคุณ ( 2544) ผลของกำรฝึกใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมท่ีมีต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของครู         

              กำรศึกษำมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

ครูไชยวฒัน์  สำระสังเขปออนไลน์ คน้คืนวนัท่ี 18 มีนำคม 2556 จำก  http://chawat31.wordpress.com)  
วจิิตร  ศรีสอำ้น (2529)  กำรศึกษำทำงไกล  กรุงเทพมหำนคร โรงพิมพม์หำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

นภมณฑล  สิบหม่ืนเป่ียม (2553)  “แนวทำงกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและเรียนรู้ให้แก่ประชำชนทัว่ไป”   

             วารสารการศึกษาไทย 7,7 (กรกฎำคม) :15 

ปัญญำ  เช้ือขนั (2552) “สภำพในกำรด ำเนินงำนแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ช่วงชั้น 1-2 สังกดั 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต  ”  มหำวทิยำลยัรำชภฎัอุบลรำชธำนี ส ำนกัวทิยบริกำร

และเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

ฝ่ำยรับนกัศึกษำ  ส ำนกัทะเบียนและวดัผล (2556) คู่มือนกัศึกษำปีกำรศึกษำ 2556    นนทบุรี 

    มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

ฝ่ำยวำงแผนและพฒันำระบบงำน  (2552)  แผนพฒันำมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ระยะ 5 ปี   

 (พ.ศ.2552-2556)  นนทบุรี  มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 

ไพศำล ไกรสิทธ์ิ (2542) กำรพฒันำตน   รำชบุรี   สถำบนัรำชภฏับำ้นจอมบึง  

 ร่ำงแผนยทุธศำสตร์ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ระยะ 5 ปี  สำระสังเขปออนไลน์ คน้คืนวนัท่ี  19             

             กุมภำพนัธ์  2257  จำก  http://www.stou.ac.th/EDOWMENT/OPR/Planing/pl_6/policy/index.html 

เรียม  สีทอง (2544) “หลกักำรและแนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมแนะแนวดำ้นกำรศึกษำ” ในเอกสำรกำรสอน 

 ชุดวชิำ หลกักำรและแนวคิดทำงกำรแนะแนว หน่วยท่ี 12 หนำ้ 9 มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  

 สำขำวชิำศึกษำศำสตร์ 

รัญจวน  ค ำวชิรพิทกัษ ์ (2542) “ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรแนะแนวในระดบัมธัยมศึกษำ”   

ในเอกสำรกำรสอนชุดวชิำพฒันำกำรเด็กและกำรเล้ียงดู   มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  สำขำวชิำ

ศึกษำศำสตร์ 

http://apple.stou.ac.th/%20EDOCUMENT/OPR/Planning/pl_6/policy/po3.htm)
http://chawat31.wordpress.com/
http://www.stou.ac.th/EDOWMENT/OPR/Planing/pl_6/policy/index.html
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วำรินทร์  บุญเชิด (2549)  สภำพกำรบริหำรงำนกำรจดับริกำรแนะแนวในสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขต 

 พื้นท่ีกำรศึกษำศรีสะเกษ เขต 4  มหำวทิยำลยัรำชภฎัอุบลรำชธำนี ส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยี 

 สำรสนเทศ  

วชัรี  ทรัพยมี์.  การแนะแนวในโรงเรียน. โรงพิมพพ์ิมพล์กัษณ์. พิมพค์ร้ังท่ี 3, 41 :  ไทยวฒันำพำนิช,  2531. 

สุมำลี  สังขศ์รี (2545) กำรจดักำรศึกษำนอกระบบโดยวธีิกำรศึกษำทำงไกลเพื่อส่งเสริมกำรศึกษำ 

 ตลอดชีวิต เอกสำรในโครงกำรส่งเสริมกำรแต่งต ำรำของมหำวทิยำลยสุัโขทยธัรรมำธิรำช 

นนทบุรี โรงพิมพม์หำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

สมร  ทองดี (2545) “แนวคิดในกำรพฒันำกิจกรรมแนะแนว” ในเอกสำรกำรสอน ชุดวชิำกำรพฒันำเคร่ืองมือ 

               และกิจกรรมแนะแนว หน่วยท่ี 9  หนำ้ 5-41 มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช สำขำวชิำ ศึกษำศำสตร์ 

อญัชลี  ธรรมะวธีิกุล  สำระสงัเขปออนไลน์ คน้คืนวนัท่ี 5 มกรำคม 2554             
                  จำก   http://panchalee.wordpress.com/2009/03/27/advice/    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://panchalee.wordpress.com/2009/03/27/advice/
http://panchalee.wordpress.com/2009/03/27/advice/


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก  ก 

ภำพกิจกรรม 

แนะแนวกำรศึกษำต่อ ณ สถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก  ข 

ช่ือท่ีอยูโ่รงเรียนมธัยมศึกษำในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก  ค 

                     - ส ำเนำหนงัสือขออนุมติัจดัท ำคู่มือปฏิบติังำน 

               - ส ำเนำหนงัสือ ขอควำมร่วมมือศึกษำและประเมินคู่มือปฏิบติังำน 

                      - แบบประเมินคู่มือปฏิบติังำน  

                    - ส ำเนำหนงัสือขอควำมอนุเครำะห์เผยแพร่ผลงำน 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

 ช่ือ   นำงอุรชำ   อ่อนลมยั 

 วนั  เดือน  ปีเกิด  20  พฤษภำคม  2514 

 สถำนท่ีเกิด  อ ำเภอบำ้นหมอ จงัหวดัสระบุรี 

ประวติักำรศึกษำ บริหำรธุรกิจบณัฑิต  (กำรตลำด)  สถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล ธญับุรี 2536 

ครุศำสตรบณัฑิต  (จิตวิทยำกำรแนะแนว)  สถำบนัรำชภฎัพระนคร  2537 

คหกรรมศำสตรมหำบณัฑิต (พฒันำครอบครัวและสงัคม)         

                                                          มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  2552 

 สถำนท่ีท ำงำน  ศูนยว์ทิยพฒันำ  มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  จนัทบุรี 

 ต ำแหน่ง  นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพช ำนำญกำร 
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