คู่มือปฏิบัติงาน
กิจกรรมชมรมนักศึกษา
ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบศูนย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

โดย
นางอุรชา อ่อนลมัย
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ

คำนำ
กิ จกรรมชมรมนักศึกษำเป็ นสิ่ งสำคัญถึงแม้นมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช จะเป็ นระบบ
กำรศึกษำทำงไกล แต่ยงั จำเป็ นที่จะต้องมีกำรจัดกิ จกรรมนักศึกษำ เพื่อให้นกั ศึกษำในแต่ละท้องถิ่ น ได้มี
โอกำสทำกิจกรรมร่ วมกันช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเรี ยน ด้ำนวิชำกำร ด้ำนสังคม และด้ำนอื่น ๆ มหำวิทยำลัย
จึงกำหนดให้มีกำรจัดกิ จกรรมนักศึกษำในรู ปแบบของชมรมนักศึ กษำประจำจังหวัดขึ้ นโดยมหำวิทยำลัย
สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำเพื่อพัฒนำนักศึกษำให้เป็ นผูม้ ีคุณลักษณะ 3 ประกำร คือ
มีคุณภำพ มีคุณธรรม และมีคุณค่ำ
ดังนั้นเพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ และใช้
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ส่ งผลให้เกิดกำรพัฒนำงำนต่อไปในอนำคต จึงจัดทำ
คู่มือปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. อื่น ๆ และเป็ น
ประโยชน์มหำวิทยำลัยต่อไป
อุรชำ อ่อนลมัย
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บทที่ 1

บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำชเป็ นมหำวิทยำลัยระบบกำรศึกษำทำงไกล โดยใช้วิธีกำรศึกษำ
ผ่ำนสื่ อกำรสอน ต่ำง ๆ ได้แก่ ศึกษำจำกวัสดุ กำรศึกษำ เอกสำรประกอบกำรสอน แบบฝึ กปฏิ บตั ิ
ซีดีเสี ยงประจำชุดวิชำ และวัสดุกำรศึกษำอื่น ๆ กำรศึกษำจำกรำยกำรวิทยุกระจำยเสี ยง หรื อรำยกำรทำงวิทยุ
โทรทัศน์ประกอบชุ ดวิชำ กำรเข้ำรับกำรสอนเสริ ม ณ ศูนย์บริ กำรกำรศึกษำ มสธ. ประจำจังหวัด
โดยไม่ตอ้ งชั้นเรี ยน ถึงแม้จะไม่มีช้ นั เรี ยนแต่ยงั จำเป็ นที่จะต้องมีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ เพื่อให้นกั ศึกษำ
ในแต่ ล ะท้องถิ่ นได้มี โอกำสท ำกิ จกรรมร่ วมกันช่ วยเหลื อทำงด้ำ นกำรเรี ย น ด้ำ นวิช ำกำร ด้ำนสังคม
และด้ำ นอื่น ๆ มหำวิท ยำลัย จึง ก ำหนดให้มี กำรจัดกิ จกรรมนัก ศึ กษำ ในรู ปแบบของชมรมนักศึ ก ษำ
ประจำจังหวัด ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ โดยมหำวิทยำลัยสนับสนุ นงบประมำณในกำรจัดกิ จกรรมนักศึกษำ
เพื่อกำรทำกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ และมีนโยบำยส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ชมรมนักศึกษำบริ หำรงำนชมรม
ด้วยควำมเข้มแข็งและจัดกิ จกรรมให้ประสบผลสำเร็ จในกำรศึกษำมำกที่สุด เพรำะงำนกิ จกรรมนักศึกษำ
เป็ นงำนที่สำคัญที่จะช่วยส่ งเสริ มให้นกั ศึกษำมีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำกำรให้
ทำงำนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม นอกจำกนี้ ยงั เป็ นกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้เป็ นผูม้ ี
คุณลักษณะ 3 ประกำร คือ มีคุณภำพ มีคุณธรรม และมีคุณค่ำ ดังนี้
ด้ำ นควำมเป็ นผูม้ ี คุณภำพ คื อ เป็ นผูท้ ี่มี ควำมสำมำรถในสำขำวิชำ สำมำรถในกำรวำงแผน
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมี ระบบ สำมำรถในกำรแก้ไขปั ญหำเฉพำะหน้ำให้ลุล่วงไปด้วยดี สำมำรถทำงำน
ร่ วมกันและอยูร่ ่ วมกัน เป็ นผูน้ ำและผูต้ ำมที่ดี
ด้ำนควำมเป็ นผูม้ ีคุณธรรม คื อ เป็ นผูท้ ี่มีจิตใจโอบอ้อ มอำรี เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีเมตตำ กรุ ณำ
มี ควำมซื่ อสัตย์ ยอมเสี ย สละประโยชน์ ส่วนตนเพื่อส่ วนรวม มี ค วำมตั้ง ใจที่ จะทำประโยชน์ให้แก่ สังคม
ในขณะที่ยงั เป็ นนักศึกษำ และเมื่อสำเร็ จกำรศึกษำ
ด้ำนควำมเป็ นผูม้ ีคุณค่ำ คือ กำรเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นสังคมอย่ำงมีประโยชน์ ประพฤติตนให้เป็ นที่
พึ ง ปรำรถนำของสั ง คม และท ำประโยชน์ แ ก่ สั ง คม ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่ รัก ษำวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี อนั ดีงำมของชำติต่อไป (วันที่ 1 มีนำคม 2556 จำก http://www.agro.kmutnb.ac.th/stu_important.htm)
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กิจกรรมนักศึกษำ จึงเป็ นกิจกรรมที่ทุกมหำวิทยำลัยกำหนดให้มีข้ ึนด้วยมีประโยชน์ที่มีคุณค่ำ ได้แก่
1) โลกทัศน์ของตนเองกว้ำงมำกขึ้น ด้วยกำรมีโอกำสทำงำนร่ วมกับบุคคลอื่นจะทำให้
นักศึกษำได้แลกเปลี่ ยนควำมคิด เห็ น ยอมรับฟั งควำมคิดเห็ นของผูอ้ ื่น ทำให้ได้แง่ คิดมุ มมองที่แตกต่ำง
ออกไป ซึ่งเป็ นเปิ ดโลกทัศน์และกำรพัฒนำสติปัญญำ
2) กำรค้นพบและรู ้จกั ตนเองมำกขึ้น เมื่อนักศึกษำได้เข้ำร่ วมกิจกรรมจะทำให้มีโอกำส
ประเมินตนเองว่ำเป็ นเช่นไร มีจุดเด่น จุดด้อยของตนเองตรงไหน มีควำมถนัดในด้ำนใดบำงคนอำจจะพบว่ำ
ชอบทำงำนด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนทักษะกำรพูด ด้ำนกำรติดต่อสื่ อสำรกับบุคคลอื่น ด้ำนกำรทำกิจกรรม
กลุ่ม เป็ นต้น
3) ควำมสำมำรถในกำรบริ หำรเวลำ กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมนักศึกษำจะทำให้รู้จกั แบ่งเวลำ
ในแต่ละกิจกรรมของตนเองอย่ำงเหมำะสม เช่น ต้องมีเวลำให้แก่ตนเองในกิจกรรมทำงวิชำกำร กิจกรรมร่ วม
หลักสู ตร เรื่ องส่ วนตัว กิจกรรมครอบครัว และกิจกรรมนักศึกษำที่ตนต้องรับผิดชอบ กำรเข้ำร่ วมกิจกรรม
นักศึกษำจะชี้ให้เห็นว่ำถ้ำต้องทำหลำยสิ่ งหลำยอย่ำงในเวลำเดียวกัน นักศึกษำสำมำรถบริ หำรเวลำเหล่ำนั้น
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเพียงใด
4) ควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น ในกำรเข้ำร่ วมกิจกรรม นักศึกษำมีอิสระ
ในกำรคิ ดและตัดสิ นใจมำกขึ้ น แต่กำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่ นจำเป็ นต้องปรั บตนเองให้เข้ำกันได้กบั บุ คคล
ที่หลำกหลำยประเภท เพื่อให้ผลกำรดำเนิ นงำนที่รับผิดชอบเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย ดังนั้นเมื่อต้อง
ทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นจะทำให้เรี ยนรู ้และเข้ำใจในควำมหมำยของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลมำกขึ้น เป็ นคน
ที่มีควำมเข้ำใจธรรมชำติมนุษย์มำกขึ้น
5) กำรมีพฒั นำกำรทำงด้ำนบุคลิกภำพ กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมจะสอนให้เรำรู ้จกั ควบคุม
อำรมณ์ ข องตนเอง รู้ จกั กำรเป็ นผูฟ้ ั งที่ ดี รู้ จกั ทัก ษะสังคม รู้ จกั ที่ จะยอมรั บควำมคิ ดเห็ นของบุ คคลอื่ น
สิ่ งเหล่ำนี้ลว้ นแต่ช่วยปรับแต่งบุคลิกภำพของเรำให้ดูดีเสมอ
6) กำรรู ้จกั และเข้ำใจคำว่ำ บทบำท กิจกรรมนักศึกษำทำให้รู้จกั กำรใช้บทบำทที่
เหมำะสมในกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรมนักศึกษำนั้น แต่ละคนจะต้องดำรงตำแหน่ งในบทบำทใดบทบำทหนึ่ ง
ในแต่ละบทบำทจะมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบแตกต่ำงกันไป บำงคนมีบทบำทเป็ นผูน้ ำกลุ่ม บำงคน
มีบทบำทเป็ นรองประธำน เหรัญญิก เลขำนุกำร เมื่อเรำอยูใ่ นบทบำทใดก็จะต้องเรี ยนรู ้และเข้ำใจใน
บทบำทของตนเอง

3

7) ช่วยส่ งเสริ มควำมสำเร็ จในกำรศึกษำ กิจกรรมนักศึกษำ มีหลำกหลำย ทั้งกิจกรรมที่
เป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม กิ จกรรมทำงวิชำกำร กิ จกรรมด้ำนสร้ ำงสรรค์ หรื อกิ จกรรมอนุ รักษ์
เป็ นต้น
8) ได้รับประสบกำรณ์ กิจกรรมนักศึกษำเป็ นสิ่ งที่ช่วยเสริ มประสบกำรณ์ชีวติ ของ
นักศึกษำในกำรทำงำนและกำรเรี ยน รวมถึงกำรทำประโยชน์แก่สังคม ในฐำนะนักศึกษำแล้วกำรเรี ยน
ต้องถือว่ำมีควำมสำคัญมำกที่สุด และกิจกรรมนักศึกษำถือเป็ นองค์ประกอบอย่ำงหนึ่งที่ช่วยพัฒนำ
และเพิ่มศักยภำพให้นกั ศึกษำมีคุณลักษณะของควำมเป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้ (ณัฐพงศ์ สุ โกมล 2543
ข่ำว มสธ. กรกฎำคม วันที่ 1 มีนำคม 2556 จำก http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oes
/Guide/article/st_activi.html)
ดังนั้น มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำชจึงได้มีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำในรู ปแบบของกิจกรรม
ชมรมนักศึกษำเพื่อตอบสนองระบบกลไกกำรส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษำทัว่ ประเทศ โดยแบ่งงำนกิ จกรรม
ชมรมนักศึกษำ จำกควำมรับผิดชอบของสำนักบริ กำรศึกษำ กระจำยไปยัง ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ทั้ง 10
ศู น ย์ฯ ได้แ ก่ ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นำ มสธ. นครนำยก จัน ทบุ รี เพชรบุ รี นครศรี ธ รรมรำช ยะลำ
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี นครสวรรค์ สุ โขทัย และลำปำง ซึ่ งแบ่งพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 78 จังหวัด
ซึ่ งแต่ละจังหวัดจะมีชมรมนักศึกษำ จังหวัดละ 1 ชมรม โดยศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.จันทบุรี รับผิดชอบชมรม
นักศึกษำ มสธ. รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตรำด สระแก้ว ระยอง และชลบุรี
ทั้งนี้กำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ของศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นภำระหน้ำที่
ของนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ในกำรดูแลรับผิดชอบงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ กำรประสำนงำน
กำรให้คำปรึ กษำ กำรจัดกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษำ และรำยงำนผล ซึ่ งกำรจัดกิ จกรรมชมรม
นัก ศึ ก ษำต้องเป็ นไปตำมนโยบำยของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรอุ ดมศึ กษำ (สกอ.) ที่ มี นโยบำยพัฒนำ
กิ จกรรมนัก ศึ ก ษำ ส่ ง เสริ ม ผลกำรเรี ย นรู ้ ตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุฒิร ะดับ อุ ดมศึ ก ษำแห่ ง ชำติ ทุ ก ด้ำ น
ซึ่งประกอบด้วย
1) ด้ำนคุณธรรมจริ ยธรรม
2) ด้ำนควำมรู้
3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่ อสำรกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ดังนั้นเพื่อให้ผทู ้ ี่จะปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช

หรื อผูส้ นใจเกี่ ย วกับ กำรจัดกิ จกรรมชมรมนัก ศึ ก ษำ ในเขตพื้ นที่ รับ ผิดชอบของ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จัน ทบุ รี มี ค วำมเข้ำ ใจในกำรปฏิ บตั ิ งำนกิ จ กรรมชมรมนัก ศึ ก ษำ และรู้ ก ระบวนกำรท ำงำนที่ ชัดเจน
จึงจำเป็ นต้องจัดทำคู่มือปฏิ บตั ิงำนกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนให้ประสบผลสำเร็ จ และพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำนจัดกิจกรรมชมรม
นักศึกษำของ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
2.2 เพื่อนำเสนอปั ญหำ และวิธีกำรแก้ไข ใน กำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
2.3 เพื่อเผยแพร่ ควำมรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนในกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

3. ขอบเขตเนือ้ หา
ขอบเขตของกำรจัดทำคู่มือกำรกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เพื่อให้นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พและบุคลำกรที่เกี่ ยวข้องได้ใช้เป็ น
แนวทำงกำรปฏิบตั ิงำน โดยมีเนื้ อหำครอบคลุม โครงสร้ำงขององค์กรและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ขั้นตอน
กำรดำเนิ นงำนกิ จ กรรมชมรมนัก ศึ ก ษำในเขตพื้ นที่ รับ ผิด ชอบศู นย์วิท ยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี ปั ญหำ
อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ
โดยเนื้ อ หำของคู่ มื อ ฉบับ นี้ เจำะจงเฉพำะกำรด ำเนิ น งำนกิ จ กรรมชมรมนัก ศึ ก ษำ ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตรำด สระแก้ว ระยอง และ
ชลบุรี
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4. นิยามศัพท์
4.1 ระบบกำรศึกษำทำงไกล หมำยถึง วิธีกำรศึกษำผ่ำนสื่ อกำรสอน ต่ำง ๆ โดยศึกษำจำก
วัสดุกำรศึกษำ ได้แก่ เอกสำรประกอบกำรสอน แบบฝึ กปฏิบตั ิ ซีดีเสี ยงประจำชุดวิชำ และวัสดุกำรศึกษำ
อื่น ๆ กำรศึกษำจำกรำยกำรวิทยุกระจำยเสี ยง หรื อรำยกำรทำงวิทยุโทรทัศน์ ประกอบชุดวิชำ กำรเข้ำรับกำร
สอนเสริ ม ณ ศูนย์บริ กำรกำรศึกษำ
4.2 กิจกรรมชมรมนักศึกษำ หมำยถึง กิจกรรมที่ชมรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
ในเขตพื้นทีรับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ทั้ง 5 จังหวัด แก่ จังหวัดจันทบุ รี สระแก้ว ตรำด
ระยอง ชลบุรี ดำเนิ นกำรจัดขึ้นโดยชมรมนักศึกษำ มสธ. ภำยในกำรกำกับดูแลของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี
4.3 ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. หมำยถึง ศูนย์วิทยพัฒนำมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ทำหน้ำที่
เป็ นตัวแทนของมหำวิทยำลัย ที่ต้ งั อยู่ในส่ วนภูมิภำค กระจำยตำมภำคต่ำง ๆ ของประเทศมีท้ งั สิ้ น 10 ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ลำปำง สุ โขทัย นครสวรรค์ อุดธำนี อุบลรำชธำนี นครนำยก จันทบุ รี
เพชรบุรี นครศรี ธรรมรำช และยะลำ
4.4 ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี หมำยถึง ศูนย์วิทยพัฒนำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
จันทบุ รี ตัวแทนของมหำวิทยำลัย รับผิดชอบเขตพื้นที่ ใ นกำรให้บ ริ ก ำร ภำคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่
จันทบุรี ตรำด สระแก้ว ระยอง และชลบุรี

5. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
5.1 เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ได้เรี ยนรู ้และเข้ำใจระบบกำรทำงำน สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมขั้นตอนอย่ำงเป็ นระบบ
5.2 เป็ นแนวทำงในกำรปรับปรุ งพัฒนำงำนให้ประสบผลสำเร็ จ และ ป้ องกันปั ญหำที่จะเกิดขึ้น
ได้อย่ำงเหมำะสม
5.3 เป็ นแหล่งข้อมูลควำมรู ้ ดำ้ นกำรปฏิ บตั ิ งำนกิ จกรรมชมรมนักศึกษำในเขตพื้นที่ศูนย์วิทย
พัฒนำ มสธ. จันทบุรี

บทที่ 2

วิเคราะห์ งาน
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกลที่มีประสิ ทธิ ภำพ
และให้ควำมสำคัญในกำรจัดบริ กำรนักศึกษำอย่ำงทัว่ ถึงมำกที่สุดเพื่อเปิ ดโอกำสกำรศึกษำ และเสริ มสร้ำง
ระบบกำรเรี ยนกำรสอนให้มีประสิ ทธิ ภำพยิ่งขึ้น จึงจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. เพื่อเป็ นเครื อข่ำยในกำร
ให้บริ กำรกำรศึกษำ แก่นกั ศึกษำในส่ วนภูมิภำค ดังนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงำนแนะแนวกำรศึกษำจำเป็ นจะต้องรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศำสตร์ โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนของ มหำวิทยำลัย และ
โครงกำรสร้ำงบริ หำรงำนศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี บทบำทหน้ำที่ และภำระงำนในตำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี และขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อให้รู้ถึงภำพรวมของกำรทำงำนซึ่ งมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

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

ต่ อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ระยะ 5 ปี

(2556-2560) เมื่อประเมินสภำพแวดล้อมภำยในที่มำจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ในแต่ละ
พันธกิ จที่คน้ พบ จึงนำไปสู่ กำรทบทวน ยืนยัน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิ จ (Mission) ที่เคยกำหนดไว้จำก
แผนพัฒนำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ระยะ5 ปี แรก (2552-2556) ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เป็ นมหำวิทยำลัยเปิ ดที่ใช้ระบบกำรศึกษำ
ทำงไกลชั้นนำของโลก ให้กำรศึกษำตลอดชีวติ สำหรับทุกคน
พันธกิจ (Mission)
สำหรับกำรกำหนดพันธกิจในแผนพัฒนำ มสธ. ฉบับนี้ ได้มีกำรพิจำรณำทบทวนพันธกิจเดิ ม
และกำหนดพันธกิจใหม่ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น ตำมรำยละเอียด ดังตำรำงที่ 2.1
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ตำรำงที่ 2.1 พันธกิจเดิมและพันธกิจใหม่
พันธกิจเดิม (พ.ศ.2552-2556)

พันธกิจใหม่ (พ.ศ.2556-2560)

1.กำรพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอน ทำงไกลโดย 1.พัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกลและ
มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อ

ส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ โดยมุ่งผลิต

กำรพัฒนำประเทศ

บัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อกำร
พัฒนำประเทศ

2.วิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนำองค์ควำมรู ้และ

2.วิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนำองค์ควำมรู ้ดำ้ น

ภูมิปัญญำไทย

กำรศึกษำทำงไกลและองค์ควำมรู้ดำ้ นกำร
พัฒนำประเทศยิง่ ขึ้น

3.พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์รวมถึงพัฒนำ

3.บริ กำรวิชำกำรโดยพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

ชุมชน องค์กรสถำบันในสังคม เพื่อนำไปสู่ ชุมชน และองค์กรสถำบันในสังคม เพื่อ
สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้และสังคมฐำนควำมรู ้

นำไปสู่ สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้
สังคมฐำนควำมรู้

4.อนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม พัฒนำศิลปะและ

4.อนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม พัฒนำศิลปะและ

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมของชำติ

5.กำรพัฒนำองค์กร

5.พัฒนำองค์กรสู่ กำรเป็ นมหำวิทยำลัยเปิ ด
ชั้นนำของโลก

จำกพัน ธกิ จ ดัง กล่ ำ วมหำวิท ยำลัย ได้เ พิ่ ม ควำมหมำยที่ มุ่ ง สะท้อ นกำรบรรลุ วิ สั ย ทัศ น์ ข อง
มหำวิทยำลัย และตอบสนองภำรกิ จพื้นฐำนในกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัย หรื อเป้ ำประสงค์ของมหำวิทยำลัย
และเป้ ำหมำยที่ สำมำรถบ่งบอกขอบข่ำยงำนหรื อบริ บทภำยในแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยในระยะ 5 ปี
(2556-2560) ซึ่ งมีรำยะเอียดดังนี้
พันธกิจที่ 1. พัฒ นาระบบการศึ กษาทางไกลและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต โดยมุ่ งผลิต
บัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่ อการพัฒนาประเทศ โดยมี ควำมมุ่งประสงค์เพื่อเป็ นมหำวิทยำลัยเปิ ด
ทำงไกลชั้น นำที่ มี ม ำตรฐำน ได้รั บ กำรยอมรั บ ในระดับ สำกลควบคู่ ก ับ กำรผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม
และมีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ สำมำรถตอบสนองต่อกำรพัฒนำสังคม
และประเทศอย่ำงยัง่ ยืน
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บริ บ ทในแผนยุ ทธศาสตร์ ฯ

เพิ่ ม กำรเปิ ดสอนหลัก สู ตรนำนำนำชำติ และ

โครงกำรสัม ฤทธิ บ ัต รภำษำต่ ำ งประเทศ พร้ อ มทั้ง จัดท ำข้อ ตกลงว่ำ ควำมร่ วมมื อ ทำงวิ ช ำกำรระดับ
นำนำชำติกบั สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศเพิม่ มำกขึ้น และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัย ยกระดับ
กำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัย ทั้งสื่ อกำรศึกษำและระบบบริ กำรกำรศึกษำและนักศึกษำ ภำยใต้คุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
พันธกิจที่ 2. วิจัย ส่ งเสริ มและพัฒนาองค์ ความรู้ ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ ความรู้ ด้านการ
พัฒนาประเทศยิ่งขึน้ โดยมีควำมมุ่งประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลด้ำนบริ หำรควำมรู ้จำก
งำนวิจยั สร้ำงนวัตกรรมกำรวิจยั

สำหรับพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอนทำงไกลและพัฒนำองค์ควำมรู ้สู่ควำม

เป็ นเลิศ และพัฒนำงำนวิจยั ที่ตอบสนองต่อกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน และพัฒนำประเทศทั้งในเชิ งเศรษฐกิจ
สังคม กำรเมือง เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม ภำยในขอบข่ำยงำน
บริบทใน แผนยุทธศาสตร์ ฯ มุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพงำนวิจยั เพื่อสนับสนุ นกำรเรี ยน
กำรสอนทำงไกลและกำรพัฒนำประเทศ
พันธกิจที่ 3. บริ การวิชาการโดยพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ ชุ มชน และองค์ ก รสถาบันในสั งคม
เพือ่ นาไปสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้ สั งคมฐานความรู้ โดยมีควำมมุ่งประสงค์เพื่อต้องกำรให้เกิดสังคมแห่ งกำร
เรี ยนรู ้ และสังคมฐำนควำมรู ้ภำยใต้ขอบข่ำยงำน
บริบทในแผนยุทธศาสตร์ ฯ มุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุมประชำชน
กลุ่มต่ำง ๆ อย่ำงทัว่ ถึงและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริ กำรวิชำกำรแก่สังคมของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ทกั ษะ
ในกำรพัฒนำตนเองและทักษะในกำรดำเนินชีวติ ได้อย่ำงเท่ำทันในยุคปั จจุบนั รวมทั้งยกระดับแหล่งเรี ยนรู ้
ของมหำวิทยำลัยให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตำมอัธยำศัยและส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ภำยใต้กำรมีส่วนร่ วม
ของชุมชนและสังคมเป็ นสำคัญ
พันธกิจที่ 4. อนุรักษ์ ส่ งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยมีควำมมุ่งประสงค์เพื่อ
ส่ งเสริ มกำรอนุรักษ์ พัฒนำศิลปวัฒนธรรมของไทยและเผยแพร่ สู่ประชำคมอำเซี ยน ตลอดจนกำรพัฒนำ
แหล่ งเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และให้มีโครงสร้ ำงองค์กรด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่เหมำะสม
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้มี ก ำรบู ร ณำกำรด้ำ นท ำนุ ศิ ล ปวัฒ นธรรมกับกำรจัดกำรเรี ย นกำรสอนและกำรวิจยั ภำยใน
ขอบข่ำยงำน
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บริ บทในแผนยุทธศาสตร์ ฯ มุ่งเน้นพัฒนำอุทยำนกำรศึกษำ มสธ. ให้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้วทิ ยำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมตำมอัธยำศัย และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มกำรอนุ รักษ์ พัฒนำศิลปวัฒนธรรม
ในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนส่ งเสริ มเผยแพร่ ดำ้ นศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดกำรเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
พันธกิจที่ 5. พัฒนาองค์ กรสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดชั้ นนาของโลก โดยมีควำมมุ่งประสงค์
เพื่อให้มหำวิทยำลัยมี ระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ ได้คุณภำพมำตรฐำน เพื่อมุ่งสู่ กำรเป็ นมหำวิทยำลัยเชิ ง
ยุทธศำสตร์ มีโครงสร้ ำงและระบบงำนของหน่ วยงำนที่สอดคล้องกับภำรกิ จ ทั้งในปั จจุบนั และกำรเป็ น
มหำวิทยำลัยในกำกับในอนำคต มี ระบบบริ หำรทรั พยำกรบุ คคลที่ ตอบสนองต่อกำรบริ หำรจัดกำรที่มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ล และบุ ค ลำกรสำมำรถปฏิ บ ัติ ง ำนอย่ำ งมี ค วำมสุ ข มี ร ะบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีมำตรฐำนและทันสมัย สำหรับใช้ในกำรบริ หำร กำรบริ กำรและกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนและ
สุ ดท้ำยมีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนภำยภำพที่เอื้อต่อกำรทำงำนและกำรเรี ยนรู ้ ภำยใต้ขอบข่ำยงำน
บริ บทในแผนยุทธศาสตร์ ฯ มุ่งเน้นพัฒนำโครงสร้ ำง “บ้ำน มสธ.” ด้วย 4 เสำ
หลักที่ใช้ในกำรบริ หำรจัดกำร ประกอบด้วย
-

i-DU ( ICT-Driven

University) กำรน ำไอซี ที ม ำใช้ข ับ เคลื่ อ น

มหำวิท ยำลัย ในทุ กพันธกิ จโดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง ด้ำนกำรศึ ก ษำทำงไกลที่ ตอ้ งทันสมัย หลำกหลำย ผูเ้ รี ย น
สำมำรถเลือกใช้ได้ตำมอัธยำศัย
- Our STOU Culture “ทรัพยำกรมนุษย์เป็ นหัวใจกำรพัฒนำ” จะมีกำร
สร้ ำ งวัฒนธรรมองค์กรในควำมเป็ น “มหำวิทยำลัย ของเรำ” รั ก ษำน้ ำ ใจบุ ค ลำกรด้วยกัน “ฉันท์น้องพี่ ”
มี “สุ ขภำวะในที่ทำงำน” มีกำรมุ่งสู่ สำกล (Internationalization) ด้วยกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ
ทำงภำษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน และภำษำในประเทศสมำชิกประชำคมอำเซี ยน
- ควำมมัน่ คงทำงกำรเงิ น ที่จะทำให้มหำวิทยำลัยสำมำรถพัฒนำได้ ด้วย
กำรเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย เกิดควำมเข้มแข็งทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย อย่ำงยัง่ ยืน
- กำรจัดกำรกระบวนกำร จะมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรบำงหน่วยงำนให้
เหมำะสม เท่ ำ ทัน กำรเปลี่ ย นแปลง พัฒ นำกระบวนกำรท ำงำนแบบ e-Government ทบทวนจัด เก็ บ
ปรับปรุ งกฎระเบียบ ประกำศต่ำง ๆ ให้เป็ นหมวดหมู่คล่องตัวภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
(ร่ ำงแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ระยะ 5 ปี วันที 19 กุมภำพันธ์ 2557 จำก
http://www.stou.ac.th/EDOWMENT/OPR/Planing/pl_6/policy/index.html)
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จำกพันธกิจ และยุทธศำสตร์ ดงั กล่ำว งำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำจัดอยูใ่ นประเด็นของ พันธ
กิจที่ 3 ยุทธศำสตร์ มุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ครอบคลุมประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ อย่ำงทัว่ ถึง และพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริ กำรวิชำกำรแก่สังคมของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ทกั ษะในกำรพัฒนำตนเองและทักษะในกำร
ดำเนิ นชี วิตได้อย่ำงเท่ำทันในยุคปั จจุบนั รวมทั้งยกระดับแหล่งเรี ยนรู ้ของมหำวิทยำลัยให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ตำมอัธยำศัยและส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ภำยใต้กำรมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคมเป็ นสำคัญ
ดังนั้นงำนส่ งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ซึ่ งมีบทบำทหน้ำที่
รับผิดชอบงำนด้ำนบริ กำรกำรศึกษำ จึงดำเนิ นงำนต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ที่เป็ นกิจกรรมช่วยสนับสนุ นส่ งเสริ มให้นกั ศึกษำ
ได้พฒั นำตนเอง มีศกั ยภำพและประสบควำมสำเร็ จในกำรดำเนิ นชี วิตต่อไป

ทั้งนี้ แสดงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยกับงำนได้ ตำมแผนผังที่ 2.1

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อตอบสนอง
ดำเนินกิจกรรมตำม
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
แผนยุทธศำสตร์

แผนกำร
ดำเนินงำน

แผนงำนที่กำหนด
ประเมินผลกำร

รำยงำนประจำปี

ดำเนินงำน
ประชุมสรุ ปผลกำรดำเนินงำน

ภำพที่ 2.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยกับงำน
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2. โครงสร้ างการบริหารมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
โครงสร้ำงกำรบริ หำรของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
รองอธิ กำรบดีฝ่ำยต่ำง ๆ ดังภำพที่ 2.1

อธิกำรบดี

ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและ
พัฒนำระบบ

ฝ่ ำยสื่ อสำรองค์กรและ
วิเทศสัมพันธ์

ฝ่ ำยกำรเงิน

ฝ่ ำยบริ กำรกำรศึกษำ

ฝ่ ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ฝ่ ำยวำงแผนและวิจยั

ฝ่ ำยบริ หำร

ฝ่ ำยวิชำกำร

ฝ่ ำยทรัพย์สิน

ผูช้ ่วยอธิกำรบดี

รองอธิกำรบดี

ภำพที่ 2.2 แสดงโครงสร้ำงกำรบริ หำร มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช

จำกภำพที่ 2.2 อธิ บำยหน่วยงำนในสังกัดฝ่ ำยต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงกำรบริ หำรของสำนักงำน
อธิ กำรบดี มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ได้ดงั นี้
1. ฝ่ ำยวิ ช ำกำร มี ห น่ ว ยงำนในสั ง กัด คื อ สำขำวิ ช ำกำรต่ ำ ง ๆ ส ำนัก ทะเบี ย นและวัด ผล
สำนักบัณฑิตศึกษำ และสำนักวิชำกำร ยกเว้นฝ่ ำยพัฒนำคณำจำรย์
2. ฝ่ ำยบริ หำร มี หน่ ว ยงำนในสั ง กัด คื อ ศู นย์วิท ยพัฒ นำและงำนประสำนศู นย์วิ ท ยพัฒ นำ
กองกลำง ยกเว้นงำนประชำสัมพันธ์ กองกำรเจ้ำหน้ำที่เฉพำะงำนวินัย และนิ ติกำร งำนอำคำรสถำนที่
ศูนย์วทิ ยุสื่อสำร
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3. ฝ่ ำยวำงแผนและวิจยั มีหน่ วยงำนในสังกัด คือ สถำบันวิจยั และพัฒนำ และกองแผนงำน
ยกเว้นงำนพัฒนำระบบงำนและคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำร
4. ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน่วยงำนในสังกัด คือ สถำบันวิจยั และพัฒนำ และ
กองแผนงำน ยกเว้นงำนพัฒนำระบบงำนและคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำร ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีหน่วยงำนในสังกัดคือ สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักบรรณสำรสนเทศ
5. ฝ่ ำยบริ กำรกำรศึกษำ มีหน่วยงำนในสังกัด คือ สำนักพิมพ์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีกำร
พิมพ์แห่งชำติ สำนักบริ กำรกำรศึกษำ ศูนย์สำรสนเทศ และศูนย์บริ กำรร่ วมแบบครบวงจร
6. ฝ่ ำยกำรเงิน มีหน่วยงำนในสังกัด คือ กองคลัง และกองพัสดุ
7. ฝ่ ำยทรัพย์สิน มีหน่วยงำนในสังกัด คือ สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ศูนย์สัมมนำและฝึ กอบรม
8. ฝ่ ำยสื่ อสำรองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ มีหน่วยงำนในสังกัด คือ กองกลำงเฉพำะงำน
ประชำสัมพันธ์ และงำนวิเทศสัมพันธ์
9. ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำระบบ มีหน่ วยงำนในสังกัด คือ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ยกเว้น
งำนวินยั และนิ ติกร สำนักวิชำกำรเฉพำะฝ่ ำยพัฒนำคณำจำรย์ กองแผนงำนเฉพำะงำนพัฒนำระบบงำนและ
คุณภำพกำรบริ หำรจัดกำร และศูนย์ประสำนงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(ประกำศมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เรื่ องกำรกำหนดหน่วยงำนสังกัดฝ่ ำยต่ำง ๆ ตำมกำรจัดสำยงำน
บริ หำรในสำนักงำนอธิกำรบดี วันที่ 1 กรกฎำคม 2556 )

3. การจัดตั้งศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ.
จำกแนวคิดของกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำชเป็ นมหำวิทยำลัยเปิ ด มุ่งเน้นกำร
พัฒนำระบบกำรศึ กษำทำงไกลที่มีประสิ ทธิ ภำพ และให้ควำมสำคัญในกำรจัดบริ กำรนักศึกษำอย่ำงทัว่ ถึ ง
มำกที่สุดเพื่อให้สำมำรถเปิ ดโอกำสกำรศึกษำ เสริ มสร้ำงระบบกำรเรี ยนกำรสอนให้มีประสิ ทธิ ภำพยิ่งขึ้น
และยังเป็ นกำรบริ กำรทำงวิชำกำร แก่ ประชำชนที่ อยู่ห่ำงไกล มหำวิทยำลัย ได้กำหนดเป้ ำหมำยในกำร
ให้บริ กำรมีนโยบำยในกำรให้บริ กำร แก่นกั ศึกษำทั้งในส่ วนกลำง และส่ วนภูมิภำคอย่ำงกว้ำงขวำงโดยอำศัย
ควำมร่ วมมือทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล ครุ ภณั ฑ์ และอำคำรสถำนที่ จำกหน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ อำทิ กำรจัดตั้ง
ศู น ย์บ ริ ก ำรกำรศึ ก ษำประจำจัง หวัด และศู น ย์บ ริ ก ำรกำรศึ ก ษำเฉพำะกิ จ มุ ม มสธ. (ภำยในห้อ งสมุ ด
ประชำชนประจำจังหวัด)
ต่อมำ ปี 2529 มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้สำนักบรรณสำรสนเทศซึ่ งเป็ นหน่วยงำนให้บริ กำร
ห้องสมุดและสื่ อกำรศึกษำนำแนวคิด กำรจัดตั้งศูนย์บริ กำรกำรศึกษำประจำภูมิภำคถำวรของสำนักบริ กำร
กำรศึกษำมำไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของสำนักบรรณสำรสนเทศ และเริ่ มก่อตั้งศูนย์วิทยพัฒนำบริ กำรในปี 2531
โดยขอใช้ที่ดินที่ เป็ นของรำชกำรหรื อที่เอกชนบริ จำค จัดตั้งศูนย์วิทยบริ กำร ที่จงั หวัด นครศรี ธรรมรำช
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และเปิ ดให้บริ กำรเป็ นครั้ งแรกในปี 2534 โดยเน้นงำนบริ กำรห้องสมุด และเป็ นแหล่งในกำรให้ขอ้ มูล
ข่ำวสำรของมหำวิทยำลัย ต่อมำปี 2539 ได้เปลี่ยนชื่อจำก "ศูนย์วทิ ยบริ กำร" เป็ น "ศูนย์วิทยพัฒนำบริ กำร"
เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนที่ สำมำรถรองรั บงำนด้ำนบริ กำรกำรศึกษำและกิ จกรรมอื่ น ๆ ของมหำวิทยำลัยได้
กว้ำงขวำงขึ้น โดยรับผิดชอบกำรให้บริ กำรครอบคลุมพื้นที่ 5 - 10 จังหวัด
ในปี 2540 ได้มีจดั ตั้งศูนย์วิทยพัฒนำบริ กำรที่จงั หวัดเพชรบุรี นครสวรรค์ อุบลรำชธำนี และ
สุ โขทัย ต่อมำ ปี 2541 จัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนำบริ กำรที่จงั หวัดอุดรธำนี และลำปำง จำกนั้น ปี 2542 จัดตั้ง
ศูนย์วทิ ยพัฒนำบริ กำรที่จงั หวัดจันทบุรี และจังหวัดยะลำ และจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนำบริ กำร เป็ นแห่ งสุ ดท้ำย
ที่ จ ัง หวัด นครนำยก ในปี 2543 โดยเปลี่ ย นชื่ อ จำก "ศู น ย์วิท ยพัฒนำบริ ก ำร" เป็ น "ศู นย์วิท ยพัฒ นำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช …(ตำมด้วยชื่ อจังหวัดที่ต้ งั )... หรื อเขียนชื่ อโดยย่อ เป็ น “ศูนย์วิทยพัฒนำ
มสธ. .....(ตำมด้วยชื่อจังหวัดที่ต้ งั )
กำรจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนำมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ในกำรทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนของ
มหำวิทยำลัย ตั้ง อยู่ใ นส่ วนภูมิ ภำค กระจำยตำมภำคต่ ำ ง ๆ ของประเทศ รวมทั้งสิ้ น 10 แห่ ง ได้แก่
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ลำปำง สุ โขทัย นครสวรรค์ อุดธำนี อุบลรำชธำนี นครนำยก จันทบุรี เพชรบุรี
นครศรี ธรรมรำช และยะลำ ดังภำพที่ 2.3

ภำพที่ 2.3 ที่ต้ งั ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. ทั้ง10 แห่งทัว่ ประเทศ
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4. โครงสร้ างการบริหารงานศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ.
โครงสร้ำงกำรบริ หำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ ในปัจจุบนั ได้เป็ นไปตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช ลงวันที่ 25 สิ งหำคม 2550 เรื่ องโครงสร้ำงกำรบริ หำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช โดยศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. ทั้ง 10 แห่งมีโครงสร้ำงกำรบริ หำรดังภำพที่ 2.3
อธิการบดี
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริ หำร
งำนประสำนศูนย์วทิ ยพัฒนำ

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. ยะลำ

นครศรี ธรรมรำช

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. เพชรบุรี

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. นครนำยก

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. อุบลรำชธำนี

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. อุดรธำนี

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. นครสวรรค์

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. นครศรี ธรรมรำช

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. สุ โขทัย

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. ลำปำง

พัฒนำ มสธ.

ภำพที่ 2.4 โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.
จำกแผนผังโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ทั้ง 10 แห่ ง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ให้บริ กำรครอบคลุมพื้นที่จงั หวัดข้ำงเคียง 5-10 จังหวัด ดังนี้
1. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ลำปำง ให้บริ กำรครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปำง ลำพูน
เชียงใหม่ แพร่ พะเยำ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน และน่ำน
2. ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นำ มสธ. สุ โ ขทัย ให้ บ ริ ก ำรครอบคลุ ม 5 จัง หวัด ได้แ ก่ จัง หวัด สุ โ ขทัย
พิษณุ โลกกำแพงเพชร ตำก และอุตรดิตถ์
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3. ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นำ มสธ. นครสวรรค์ ให้ บ ริ ก ำรครอบคลุ ม 9 จัง หวัด ได้แ ก่ จัง หวัด
นครสวรรค์ อุทยั ธำนี ชัยนำท สิ งห์บุรี สระบุรี ลพบุรี อ่ำงทอง เพชรบูรณ์ และพิจิตร
4. ศูนย์วิท ยัพ ฒ
ั นำ มสธ. อุ ดรธำนี ให้บ ริ ก ำรครอบคลุ ม 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด อุ ดรธำนี
หนองบัวลำภู หนองคำย ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย สกลนคร มหำสำรคำม กำฬสิ นธุ์ และนครรำชสี มำ
5. ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นำ มสธ. อุ บ ลรำชธำนี ให้ บ ริ กำรครอบคลุ ม 9 จัง หวัด ได้ แ ก่ จัง หวัด
อุบลรำชธำนี อำนำจเจริ ญ ศรี สะเกษ ยโสธร มุกดำหำร ร้อยเอ็ด สุ รินทร์ บุรีรัมย์ และนครพนม
6. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ให้บริ กำรครอบคลุ ม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนำยก
ปรำจีนบุรี ปทุมธำนี นนทบุรี ฉะเชิงเทรำ พระนครศรี อยุธยำ สมุทรปรำกำร และกรุ งเทพมหำนคร
7. ศู น ย์วิท ยพัฒนำ มสธ. เพชรบุ รี ให้บ ริ ก ำรครอบคลุ ม 8 จัง หวัด ได้แก่ จังหวัด เพชรบุ รี
สมุทรสงครำม รำชบุรี สมุทรสำคร กำญจนบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ สุ พรรณบุรี และนครปฐม
8. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ให้บริ กำรครอบคลุ ม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตรำด
ระยอง สระแก้ว ชลบุรี
9. ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. นครศรี ธรรมรำช ให้บริ กำรครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร
ระนอง นครศรี ธรรมรำช พัทลุง ตรัง สุ รำษฎร์ธำนี กระบี่ พังงำ และภูเก็ต
10. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ยะลำ ให้บริ กำรครอบคลุ ม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลำ ปั ตตำนี
นรำธิวำส สงขลำ สตูล พัทลุง และตรัง

5. โครงสร้ างการบริหารงาน ศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นหน่วยงำนเครื อข่ำยของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
ในส่ วนภูมิภำคเขตภำคตะวันออก มีโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนภำยในศูนย์พฒั นำ มสธ. จันทบุรี
ดังภำพที่ 2.5
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ผู้อานวยการศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

งานบริการสื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา

งานอานวยการและธุรการ

งานส่ งเสริมและบริการการศึกษา

นางณัชชามนต์ นิธิโชติพฒ
ั น์

นายพิษณุพร รุ โจปการ

นำยมำรุ ต ณ พัทลุง

เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

(หัวหน้ างาน)

(หัวหน้ างาน)

(หัวหน้ างาน)

นำงอนงค์นำรถ ปำนมณี

นางอุรชา อ่อนลมัย

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

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรงำนทัว่ ไป

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ

นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

นำงยพยุงทรัพย์ สี นำค

นำยกิตติศกั ดิ์ แก้วหล่อ

นำงสำวสุ มลมำลย์ สร้อยรัตน์

เจ้ำหน้ำที่บนั ทึกข้อมูล

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

บรรณำรักษ์

นำยณรงค์ศกั ดิ์ หมวกหมื่นไวย

นำงสำวศศธร เจตน์มงคล

นำยช่ำงศิลป์

บรรณำรักษ์

นำยกำธรพล อิ่มผ่อง

กำร

พนักงำนขับรถยนต์
นำยกฤษณะ พิมพำพันธ์
พนักงำนขับรถยนต์

กำร

นำยถำวร คงแก้ว
นำยช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

นำงสำรำญ ชูจิตร
นักกำรภำรโรง
นำงสำวกลิ่นขจร ชมจันทร์
คนงำน
นำยจิรศักดิ์ รัตนำธรรม
คนสวน

ภำพที่ 2.5 โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
จำกโครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำนศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วิทยพัฒ นำ
และหัวหน้ำงำนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับ ภำยในศูนย์ฯ แบ่งหน่วยงำนรับผิดชอบ 3 งำน แต่ละงำนมี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้
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5.1 งำนอำนวยกำรและธุรกำร รับผิดชอบงำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนกำรเงิน งำนบัญชี
งำนพัสดุครุ ภณั ฑ์ งำนอำคำรสถำนที่ งำนยำนพำหนะ งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนประชำสัมพันธ์
งำนประกันคุ ณภำพ กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรจัดกำรควำมรู ้ กำรควบคุ มภำยใน กำรจัดทำแผนปฏิ บตั ิ
รำชกำรประจำปี และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
5.2 งำนส่ งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ กำรรับลงทะเบียนเรี ยน งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
กำรปฐมนิ เทศนัก ศึ กษำ กำรให้ค ำปรึ ก ษำ รั บ ผิดชอบงำนรณรงค์รับสมัค รนักศึ กษำใหม่ กำรจำหน่ ำ ย
ระเบียบกำรสมัคร กำรจัดนิ ทรรศกำร งำนสนับสนุ นกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ และชมรมบัณฑิ ต กำรดูแล
มำตรฐำนเครื อข่ำยให้บริ กำรในท้องถิ่น กำรจัดกิจกรรมร่ วมกับสมำคมสุ โขทัยธรรมำธิ รำช กำรร่ วมมือ
องค์กรอื่นในท้องถิ่ นเพื่อส่ งเสริ มภำพลักษณ์ กำรบริ กำรวิชำกำรแก่สังคมในลักษณะต่ำง ๆ และงำนอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมำย
5.3 งำนบริ กำรสื่ อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ รับผิดชอบกำรให้บริ กำรห้องสมุดและสื่ อกำรศึกษำ
ที่ ม หำวิท ยำลัย ผลิ ต กำรบริ ก ำรเทคโนโลยีต่ำ ง ๆ กำรผลิ ตสื่ อพื้ นฐำน ประสำนงำนเชื่ อ มโยงเครื อข่ ำ ย
คอมพิวเตอร์ ของมหำวิทยำลัย กำรส่ งเสริ มอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่ น กำรบำรุ งรักษำโสตทัศนูปกรณ์
และคอมพิ ว เตอร์ กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยระหว่ำ งห้ อ งสมุ ด ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และงำนอื่ น ๆ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำย

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

7. บทบาทหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของงานส่ งเสริ มและบริ การการศึ กษา ศู นย์ วิทยพัฒนา
มสธ. จันทบุรี
งำนส่ งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ ซึ่ งเป็ นหน่วยงำนหนึ่งภำยในศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
มีบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรให้บริ กำรทำงกำรศึกษำ รับผิดชอบงำนรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่
งำนจำหน่ ำยระเบียบกำรสมัคร กำรรับลงทะเบียนเรี ยน งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ งำนปฐมนิ เทศ
นัก ศึ ก ษำใหม่ งำนให้ ค ำปรึ ก ษำ งำนกำรจัด นิ ท รรศกำรกำรศึ ก ษำทำงไกล งำนสนับ สนุ น กิ จ กรรม
ชมรมนักศึกษำ และชมรมบัณฑิต กำรดูแลมำตรฐำนเครื อข่ำยให้บริ กำรในท้องถิ่น กำรจัดกิจกรรมร่ วมกับ
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สมำคมสุ โขทัยธรรมำธิ รำช กำรร่ วมมือองค์กรอื่นในท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มภำพลักษณ์ กำรบริ กำรวิชำกำรแก่
สังคม ในลักษณะต่ำง ๆ และงำนอื่ น ๆ ที่ ได้รับมอบหมำย โดยมี โครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำนส่ งเสริ มและ
บริ กำรกำรศึกษำดังนี้

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

นางอุรชา อ่อนลมัย

นำยกิตติศกั ดิ์ แก้วหล่อ

นำยณรงค์ หมวกหมื่นไวย

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

นำยช่ำงศิลป์

ชำนำญกำร

ภำพที่ 2.6 แผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนส่ งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ

8. บทบาท ภาระหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศู นย์ วิทยพัฒนา
มสธ. จันทบุรี
จำกบทบำทหน้ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิด ชอบ ของศู น ย์วิท ยพัฒ นำ มสธ. จัน ทบุ รี ที่ ไ ด้ก ำหนด
หน่วยงำนและภำระหน้ำที่ของบุคลำกรภำยในศูนย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ที่กำหนด ซึ่ งงำน
ส่ งเสริ มและบริ กำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนบริ กำรกำรศึกษำของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
โดยมีตำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ในภำระหน้ำที่ ของนักแนะแนวกำรศึกษำ
และอำชี พ ศู นย์วิท ยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี มี ภำระงำนหลัก ภำระงำนรองและงำนที่ ไ ด้รับ มอบหม ำย
ดังต่อไปนี้
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8.1 ภาระงานหลัก
8.1.1 แนะแนวกำรศึกษำทำงต่อมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช ณ สถำนศึกษำ /หน่วยงำน
8.1.2 แนะแนวกำรศึกษำทำงไกลและให้คำปรึ กษำ ณ สถำนศึกษำ /หน่วยงำน / สถำนที่ออก
หน่วยเคลื่อนที่
8.1.3 จัดแนะแนวกำรศึกษำพัฒนำทักษะกำรเรี ยน
8.1.4 จัดแนะแนวกำรศึกษำร่ วมกับสำนักบริ กำรกำรศึกษำ
8.1.5 จัดสัมมนำอำจำรย์แนะแนวกำรศึกษำ
8.1.6 งำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. และชมรมบัณฑิต
8.1.7 จัดสัมมนำผูน้ ำชมรมนักศึกษำ
8.1.8 งำนเครื อข่ำยบริ กำรกำรศึกษำ
8.1.9 จัดสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรเครื อข่ำยบริ กำรกำรศึกษำ
8.1.10 งำนรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่
8.1.11 จำหน่ำยและควบคุมระเบียบกำรสมัครหลักสู ตรต่ำง ๆ
8.1.12 กิจกรรมลดกำรออกกลำงคัน
8.1.13 โครงกำรบริ กำรวิชำกำรสู่ สังคม
8.2 ภาระงานรอง
8.2.1 บริ กำรงำนทะเบียนและคำรัอง
8.2.2 ปฏิบตั ิงำนจุดบริ กำรแบบครบวงจร OSS (One Stop Service)
8.2.3 งำนจัดนิทรรศกำรทำงกำรศึกษำ
8.2.4 งำนปฐมนิเทศนักศึกษำ
8.2.5 งำนฝึ กซ้อมย่อยกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริ ญญำบัตร
8.2.6 กำรจัดกิจกรรมพิเศษร่ วมกับสำขำวิชำ
8.2.7 งำนควบคุมดูแลกำรจ่ำยเอกสำรกำรสอน
8.2.8 จัดประชุม/ สัมมนำ/ ฝึ กอบรม/ อภิปรำยทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น
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8.3. งานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
8.3.1 งำนรักษำรำชกำรแทน
8.3.2 คณะกรรมกำรบริ หำรกำรจัดควำมรู้
8.3.3 คณะทำงำนกำรประกันคุณภำพ
8.3.4 คณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง
8.3.5 จัดรำยกำรวิทยุ
8.3.6 พิธีกร / วิทยำกร
8.3.7 จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรงำนส่ งเสริ มและบริ กำรศึกษำ
8.3.8 ประสำนงำนดำเนินกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
งำนที่ปฏิบตั ิของนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ของศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีลกั ษณะ
ดังนี้
1. งานแนะแนวการศึกษาต่ อ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ณ สถานศึกษา/หน่ วยงาน
เป็ นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักสู ตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดรับสมัคร อาทิ การเรี ย น
ล่ วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร หลักสู ตรประกาศนี บตั ร หลักสู ตรปริ ญญาตรี หลักสู ตรปริ ญญาโท
ให้แก่ นักเรี ยน ในระดับชั้นการศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
ปวช. ปวส. และอนุปริ ญญา โดยสารวจข้อมูล ความต้องการด้านการศึกษาต่อของแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อ
จัดการแนะแนวการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมโดย จะต้องมีการวางแผน กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย ประสานงาน
งาน จัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับการบรรยายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย จัดเตรี ยมเอกสาร และรายงานผล
การจัดแนะแนวการศึกษาที่ผ่านมา โดยการจัดแนะแนวการศึกษาให้แก่ สถานศึกษาและหน่ วยงานต่าง ๆ
ดังนี้
- กลุ่มสถานศึกษา เช่ น โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยชุมชน เป็ นต้น
- กลุ่มหน่วยงาน ต่าง ๆ เช่ น เรื อนจา มูลนิธิศรี ชุมพาบาล ผูน้ าชุมชน ซึ่ งได้
จัดแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธราช ณ สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเขต
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว ตราด ระยอง
และชลบุรี
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2. งานแนะแนวการศึกษาและให้ คาปรึกษา เป็ นการให้คาปรึ กษา และแนะนาแนวทางการศึกษา
ตอบปั ญหา เช่น การวางแผนการศึกษา การจัดแบ่งเวลาในการศึกษา เทคนิ คการเรี ยนให้ประสบผลสาเร็ จ
การเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบ แนะนาการลงทะเบียน ให้คาแนะนาและช่วยเหลื อนักศึกษาในกรณี ที่มี
ปั ญหาด้านการศึกษา การลงทะเบียนและให้กาลังใจแก่ นักศึ กษา โดยให้คาปรึ กษา ณ ที่ทาการศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. จันทบุรี ทั้งที่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ และให้คำปรึ กษำ ณ สถำนที่
ออกหน่วยบริ กำรกำรศึกษำเคลื่อนที่
3. งานแนะแนวการศึ ก ษาพัฒนาทักษะการเรี ยน เป็ นการจัดกิ จกรรมบรรยาย ให้ค วามรู ้ แก่
นักศึกษา จัดโดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี หรื อ จัดร่ วมกับชมรมนักศึกษา โดยทาหน้าที่จดั แนะแนว
การศึกษาและให้คาปรึ กษา การบรรยาย และการฝึ กปฏิบตั ิให้แก่ นักศึกษา เช่น กิจกรรมเรี ยนอย่างไรให้
พิ ชิ ต ปริ ญ ญา กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นสอบ กิ จ กรรมเรี ย นอย่า งไรให้ ป ระสบความส าเร็ จ
ซึ่ งนักศึกษาสามารถนาไปพัฒนาทักษะการเรี ยนของตนเองได้ โดยจะต้องใช้เทคนิ คในการบรรยายให้มี
ความน่ าสนใจ มี ท กั ษะในการพูด การบรรยาย หรื อการเป็ นวิทยากรที่ดีส ามารถสื่ อสาร และอธิ บายให้
นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย และสามารถสร้างขวัญกาลังใจให้แก่นกั ศึกษาได้เป็ นอย่างดี มีความเข้าใจในปั ญหา
ของนักศึกษา
4. งานกิจกรรมชมรมนักศึ กษา เป็ นการรับผิดชอบดูแล การจัดกิ จกรรมของชมรมนักศึกษา
โดยให้คำแนะนำ เป็ นที่ ปรึ กษำ ด้ำนต่ำง ๆ แก่ นักศึกษำ สมำชิกชมรมนักศึกษำ มสธ. ในกำรดำเนิน งำน
กิจกรรมชมรมนักศึกษำ กำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น งำนกิจกรรมชมรม กำรเข้ำร่ วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
ชมรมนักศึกษำ สร้ำงควำมสัมพันธ์ และสำมัคคี กำรขออนุ มตั ิโครงกำรและงบประมำณสนับสนุ น ของ
ชมรมนักศึกษำ งำนเบิ กจ่ำยเงิ นสนับสนุ นชมรมนักศึกษำ รวบรวมข้อมูล และรำยงำนกำรดำเนิ นกำร
กิจกรรมชมรมนักศึกษำ

โดยรับผิดชอบดูแล ส่ งเสริ มสนับสนุ น ประสานงาน การให้คาปรึ กษา แนะนา

แนวทางการดาเนิ นกิ จกรรม การบริ หารงานชมรมให้มีความเข้มแข็ง ให้การกากับดูแลช่ วยเหลือเพื่อให้
ชมรมศึกษาสามารถวางแผน การจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม หรื อโครงการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุ ณวุฒิ
การศึ ก ษาและพัฒ นานัก ศึ ก ษา ให้ ส ามารถเรี ย นได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข และส าเร็ จ เป็ นบัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
โดยดูแลให้ชมรมนักศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว ตราด
ระยอง และชลบุรี มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
5. งานรณรงค์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ งานรณรงค์รับสมัครนักศึกษาเป็ นงานบริ การวิชาการ
โดยการแนะแนวการศึกษา ต่อ ในหลักสู ตรต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอน แนะนาวิธีการสมัครและให้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลแก่ ผูส้ นใจทัว่ ไปที่ตอ้ งการสมัครเป็ นนักศึกษาใหม่ โดยทาหน้าที่
รับผิดชอบดูแล วางแผนการใช้งบประมาณ วางแผนรณรงค์รับสมัครและวางแผนการออกหน่ วยเคลื่อนที่
ให้บริ การการศึกษา ให้บริ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ จัดเตรี ยมเอกสารข้อมูล จัดทาบันทึกเดินทางไป
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ราชการ ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษา แนะแนวการศึกษา รับลงทะเบียนเรี ยน รวบรวมบันทึกข้อมูลผูส้ มัคร
และรายงานผลการรับสมัคร
ทั้ง นี้ เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนผูส้ นใจทั่ว ไปสามารถสอบถามข้อ มู ล ขอรั บ
คาปรึ กษา และสมัครเรี ยนด้วยตนเอง ผ่านศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี จึงได้จดั กิจกรรมรณรงค์รับสมัคร
โดยจัดการออกหน่ วยเคลื่ อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ครอบคลุ มพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
จันทบุรี สระแก้ว ตราด ระยอง และชลบุรี
6. งานเครือข่ ายบริการการศึกษา งานเครื อข่ายบริ การการศึกษา เป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่จะขยายเครื อข่าย เพื่อให้เกิดความร่ วมมือในการด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครื อข่าย
ให้สมารถช่วยเหลือและเกื้อกูลกันได้ โดยสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเครื อข่าย การวางแผนเยี่ยมเยือน
เครื อข่าย และการจัดสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การเครื อข่ายบริ การการศึกษา ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. เพื่อให้มีโอการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น โดยแต่ละปี จะมีเครื อข่ายเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ปี ละ 1 แห่ง
7. งานโครงการลดอั ต ราการออกกลางคั น โดยเขี ย นโครงกำรและด ำเนิ น โครงกำร
ประสำนงำน ทำหน้ำที่วิทยำกร ในกำรให้ควำมรู ้ต่ำง ๆ ที่เป็ นกำรเพิ่มศักยภำพ และพัฒนำทักษะกำรเรี ยน
ของนักศึกษำ เพื่อให้มีโอกำสประสบควำมสำเร็ จในกำรเรี ยนมำกขึ้น และรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
8. งานการจัดสั มมนา อบรมให้ ความรู้ อำทิ กำรจัดสัมมนำอำจำรย์แนะแนวกำรศึกษำ สัมมนำ
ผูน้ ำชมรมนักศึ กษำ สั มมนำเชิ งปฏิ บ ตั ิ ก ำรเครื อข่ำ ยบริ กำรกำรศึ ก ษำ และกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ แก่
นัก ศึ ก ษำ ในเรื่ องต่ ำ ง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ที่ ส ำมำรถนำไปพัฒนำตนเอง โดยเขี ย นและดำเนิ น โครงกำร
ประสำนงำนจัดเตรี ยมเอกสำรข้อมูล รวมถึงทำหน้ำที่วทิ ยำกร และรำยงำนผล
9. งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย อำทิ กำรรักษำรำชกำรแทน คณะกรรมกำรบริ หำรกำรจัด
ควำมรู ้คณะทำงำนกำรประกันคุณภำพ คณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง จัดรำยกำรวิทยุ พิธีกร / วิทยำกร
จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรงำนส่ งเสริ มและบริ กำรศึกษำ
ทั้ง นี้ นัก แนะแนวกำรศึ ก ษำและอำชี พ ซึ่ งปฏิ บ ัติ ง ำน ณ ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นำ มสธ. จัน ทบุ รี
มีเพียง 1 คน จึงมีภำระหน้ำที่กำรปฏิ บตั ิงำนที่หลำกหลำย รวมถึ งหน้ำที่วิทยำกร นอกเหนื อจำกกำรให้
ค ำปรึ ก ษำในด้ำ นต่ ำ ง ๆ ในภำระหน้ำ ที่ ต ำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ ง

ดัง นั้น จึ ง จ ำเป็ นอย่ำ งยิ่ ง ที่

นัก แนะแนวกำรศึก ษำและอำชี พ จะต้องมี ควำมรู ้ ก ว้ำงขวำงทั้งทำงด้ำนสัง คม ทำงสถิ ติ ทำงด้ำ นกำร
วิเครำะห์ หรื อศำสตร์ ต่ำง ๆ ที่จะนำมำใช้ประโยชน์ในกำรทำงำน และเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในงำนแนะแนว
กำรศึกษำ ของศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง สำยงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพของสำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ (ก.พ.อ. กำหนดเมื่อ 21 กันยำยน 2553)
ลักษณะงานโดยทั่วไป ปฏิบตั ิงำนให้คำปรึ กษำแนะนำ งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ
งำนให้บริ กำรแก่นิสิตนักศึกษำ ซึ่ งมีลกั ษณะงำนที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรให้คำปรึ กษำแนะนำ กำรแนะแนวทำง
กำรศึกษำและอำชี พ กำรทดสอบเพื่อแนะแนว กำรบริ กำรเกี่ ยวกับทุ นกำรศึ กษำ กำรบริ กำรสนเทศ กำร
บริ กำรจัดหำและบริ กำรต่ำง ๆ แก่ นิสิตนักศึกษำ โดยมีลกั ษณะงำนที่ปฏิบตั ิในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ านการปฏิบัติการ
1. ศึกษำวิเครำะห์กำรแนะแนวกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั อำชีพต่ำง ๆ เพื่อวำง
แผนกำรแนะแนวกำรศึกษำและกำรแนะแนวอำชี พ วำงแผนพัฒนำงำนสวัสดิ กำรนักศึกษำ วำงโครงกำร
เกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนในหอพักนักศึกษำ
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ และเผยแพร่ ผลงำนทำงด้ำนกำรแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ เพื่อหำวิธีกำรในกำรแก้ไขปั ญหำเกี่ยวกับงำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพหรื อ
เพื่อพัฒนำทำงวิธีกำรและมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น
3. ให้บริ กำรทำงวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ฝึ กอบรม เผยแพร่ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
เกี่ ยวกับหลักกำรและวิธีกำรของงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ ให้คำปรึ กษำ แนะนำ ตอบปั ญหำและ
ชี้ แจงเรื่ องต่ำง ๆ เกี่ ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้สำมำรถปฏิ บตั ิงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภำพเข้ำร่ วม
ประชุ มคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ขอ้ มูลทำงวิชำกำรประกอบกำรพิจำรณำและตัดสิ นใจ
และปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ทำหน้ำที่กำหนดแผนงำน มอบหมำย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึ กษำ แนะนำ
ปรับปรุ งแก้ไขติดตำมประเมินผล และแก้ไขปั ญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิ บตั ิงำนในหน่ วยงำนที่รับผิดชอบ
เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนลุตำมเป้ ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนด
ด้ านการวางแผน
ร่ วมกำหนดนโยบำยและแผนงำนของหน่ วยงำนที่ สังกัด วำงแผนหรื อร่ วมวำงแผนกำร
ทำงำนหรื อโครงกำรของหน่วยงำน แก้ไขปั ญหำในกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนลุตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนด
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ด้ านการประสานงาน
1. ประสำนงำนทำงำนร่ วมกันโดยมี บทบำทในกำรให้ควำมเห็ นและคำแนะนำเบื้องต้น
แก่ สมำชิกในทีมงำน หรื อหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่ วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตำมที่กำหนดไว้
2. ให้ขอ้ คิดเห็นหรื อคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำน หรื อบุคคล หรื อหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่ วมมือ ในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ านการบริการ
1. ให้คำปรึ กษำแนะนำ นิเทศ ฝึ กอบรม ถ่ำยทอดควำมรู ้ทำงด้ำนกำรแนะแนว
กำรศึ กษำและอำชี พ แก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ นักศึกษำ ผูร้ ั บบริ กำรทั้งภำยในและภำยนอกหน่ วยงำน รวมทั้ง
ตอบปั ญหำและชี้แจงเรื่ องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจและสำมำรถดำเนินงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง
2. พัฒนำข้อมูล จัดทำเอกสำรวิชำกำร สื่ อเอกสำรเผยแพร่ ให้บริ กำรวิชำกำรด้ำนกำร
แนะแนวกำรศึกษำและอำชี พที่ซับซ้อน เพื่อก่ อให้เกิ ดกำรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ที่ สอดคล้อง และสนับสนุ น
ภำรกิจของหน่วยงำน

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
1. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ ระดับปฏิบตั ิกำรและ
เคยดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับปฏิบตั ิกำร มำแล้วไม่นอ้ งกว่ำ 6 ปี
- ก ำหนดเวลำ 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส ำหรั บ ผูม้ ี คุ ณ สมบัติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง
นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ระดับปฏิบตั ิกำร ข้อ 2
- กำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็ น 2 ปี สำหรั บผูม้ ี คุ ณสมบัติสำหรั บตำแหน่ ง นักแนะแนว
กำรศึกษำและอำชี พ ระดับปฏิ บตั ิกำร ข้อ 3 หรื อตำแหน่ งประเภทอื่นตำมหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ ก.พ.อ
กำหนด
2. ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพหรื องำนอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ งเหมำะสมกับ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ
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9. กิจกรรมนักศึกษา
พจนำนุกรรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 ได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำ “กิ จกรรม”
คือ

กำรที่ ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ กำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งเพื่อกำรเรี ยนรู ้ กิ จกรรมนักศึ กษำมี ชื่อเรี ยกแตกต่ำงกัน

ออกไป เช่น กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมนอกหลักสู ตร ส่ วนในภำษำอังกฤษนั้นก็จะมี
ชื่อเรี ยก ต่ำง ๆ กัน เช่น Extra Curricular Activities, Semi-Curriculum Activities, Student Activities
เป็ นต้น และสรุ ปได้วำ่ กิจกรรมนักศึกษำ หมำยถึง กิจกรรมทุกประเภทที่จดั และดำเนิ นกำรโดยนักศึกษำ
ภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์ที่ปรึ กษำ กิจกรรมเหล่ำนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับวิชำกำรโดยตรงไม่มีกำรคิดหน่วยกิต
แต่เป็ นกิจกรรมที่จะส่ งเสริ มควำมถนัด ควำมสนใจ ควำมรู้ และควำมบันเทิง กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมจะเป็ นไป
ตำมควำมสมัครใจไม่บงั คับ ซึ่ งกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำนี้ จะถือได้วำ่ เป็ นงำนที่อำจำรย์และนักศึกษำจัดขึ้น
เพื่อส่ งเสริ มกำรเจริ ญเติบโตของนักศึกษำ ด้ำนกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ เพิ่มเติมจำกที่ระบุไว้
ในหลักสู ตรเพื่อให้นกั ศึกษำได้มีควำมเจริ ญในทุก ๆ ด้ำน

นอกจำกนี้ ชนิดำภำ ยัง่ ยืน และ สุ วรรณี

แสงวงศ์ (2548 :6) กล่ำวว่ำ กิจกรรมนักศึกษำ คือ กิจกรรมที่ส่งเสริ มควำมถนัด ควำมสนใจ ควำมรู้ และ
ควำมบันเทิง กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมเป็ นไปตำมควำมสมัครใจไม่บงั คับ กำรส่ งเสริ มสนับสนุ นจำกสถำบัน
เพื่อให้นกั ศึกษำร่ วมกันจัดกิจกรรมตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำ
จำกที่ ก ล่ ำ วสรุ ป ได้ว่ำ กิ จกรรมนัก ศึ ก ษำ หมำยถึ ง กิ จ กรรมที่ จ ัดขึ้ น โดยนัก ศึ ก ษำ ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมนอกหลักสู ตร โดยมีลกั ษณะหรื อรู ปแบบของกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษำ ทั้งทำงด้ำน
ร่ ำงกำย สติปัญญำ สังคม อำรมณ์ อันจะส่ งผลให้เกิดกำรพัฒนำทักษะต่ำง ๆ ในตัวนักศึกษำสำมำรถ
นำประสบกำรณ์ที่ได้จำกกิจกรรมนักศึกษำไปใช้ประโยชน์ในกำรดำเนินชีวติ ต่อไป

ความสาคัญของกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษำเป็ นกิจกรรมที่ทุกสถำบันกำรศึกษำ กำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำขึ้น
โดยอำจแตกต่ำงกันไปบ้ำงแต่ก็ยงั คงไว้ซ่ ึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้นกั ศึกษำจะได้รับไม่แตกต่ำงกัน
โดยแต่ละสถำบันได้ให้ควำมสำคัญของกิ จกรรมนักศึ กษำดังต่อไปนี้ งำนกิ จกำรนักศึ กษำ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือได้ให้ควำมสำคัญดังนี้
งำนกิ จกำรนักศึ กษำ (Student Affairs) หมำยถึ ง งำนต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรทำกิ จกรรมของ
นักศึกษำ กำรให้บริ กำร และสวัสดิ กำรต่ำง ๆ แก่นกั ศึกษำของคณะ เป็ นกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนำ
นักศึ กษำให้เป็ นผูม้ ีคุณลัก ษณะ 3 ประกำร คือ มีคุณภำพ มี คุณธรรม และมี คุ ณค่ำ ด้ำ นควำมเป็ นผูม้ ี
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คุณภำพ คือ เป็ นผูท้ ี่ มีควำมสำมำรถในสำขำวิชำ สำมำรถในกำรวำงแผน สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีระบบ
สำมำรถในกำรแก้ไขปั ญหำเฉพำะหน้ำให้ลุล่วงไปด้วยดี สำมำรถทำงำนร่ วมกันและอยู่ร่วมกัน เป็ นผูน้ ำ
และผูต้ ำมที่ดีในระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
ด้ านความเป็ นผู้มีคุณธรรม คือ เป็ นผูท้ ี่มีจิตใจโอบอ้อมอำรี มีเมตตำกรุ ณำ มีควำมซื่อสัตย์
ยอมเสี ยสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่ วนรวม มีควำมตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมในขณะที่ยงั เป็ น
นักศึกษำ และเมื่อสำเร็ จกำรศึกษำไปแล้ว
ด้ านความเป็ นผู้มีคุณค่ า คือ กำรเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นสังคมอย่ำงมีประโยชน์ ประพฤติตนให้
เป็ นที่พึงปรำรถนำของสังคม และทำประโยชน์แก่สังคมตลอดจนเป็ นผูท้ ี่รักษำวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี อ ัน ดี ง ำมของชำติ ต่ อ ไป (ความส าคัญ ของงานกิ จ การนัก ศึ ก ษา วัน ที่ 1 มี น ำคม 2556 จำก
http://www.agro.kmutnb.ac.th/stu_important.htm)
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นสอดคล้องกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ที่กล่ำวว่ำ งำนกิ จกรรมนักศึกษำมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำและเสริ มสร้ำงบุคลิกภำพของนักศึกษำให้มี
ควำมสมบูรณ์ท้ งั ทำงร่ ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ เพือ่ นำไปสู่ กำรประกอบอำชีพและกำรเป็ น
คนดีของสังคม ทั้งนี้ กิจกรรมนักศึกษำเป็ นสิ่ งที่ควบคู่กบั กำรเรี ยนกำรสอนตำมหลักสู ตร ดังนั้นกิจกรรม
นักศึกษำไม่ว่ำจะเป็ นกิจกรรมในหลักสู ตร กิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรหรื อกิจกรรมนอกหลักสู ตรนับเป็ นกำร
ให้กำรศึกษำแก่นกั ศึกษำและช่วยให้นกั ศึกษำได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์ ทักษะในกำรทำงำน และกำร
ดำรงชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่ำงดี และมีควำมสุ ข (กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 1 มีนำคม 2556 จำก http://affairs.vru.ac.th/activity.htm#)
นอกจำกนี้ มหำวิท ยำลัย สุ โขทัย ธรรมำธิ รำชซึ่ ง เป็ นมหำวิท ยำลัย ระบบกำรศึ ก ษำทำงไกล
ได้ให้ควำมสำคัญกิ จกรรมนักศึกษำเช่ นกัน เพรำะกิ จกรรมนักศึกษำจะให้นกั ศึกษำในแต่ละท้องถิ่ นได้มี
โอกำสทำกิ จกรรมร่ วมกัน ช่ วยเหลื อทำงด้ำนกำรเรี ยน ด้ำนวิชำกำร ด้ำนสังคม และด้ำนอื่ น ๆ
มหำวิท ยำลัยจึ งก ำหนดให้มีก ำรจัดกิ จกรรมนัก ศึ ก ษำ เพื่อเปิ ดโอกำสให้นักศึ กษำได้รู้จกั ปรึ กษำหำรื อ
ร่ วมกันทำกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือกันทำงด้ำนวิชำกำร อันเป็ นประโยชน์ต่อกำรศึกษำของนักศึกษำ โดยมี
อำจำรย์ประจำชมรมนักศึกษำคอยแนะนำและให้คำปรึ กษำ เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำ
เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และเดินไปในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม นอกจำกกิจกรรมทำงด้ำนวิชำกำร
มหำวิท ยำลัย ยัง ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้นัก ศึ ก ษำรู ้ จกั คิ ด และสร้ ำ งสรรค์กิ จกรรมในแนวทำงที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรทำกิจกรรมนักศึกษำนั้นเป็ นสิ่ งที่จำเป็ น และเป็ น
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ประโยชน์ต่อกำรใช้ชีวิตในอนำคตผลจำกกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรมนักศึกษำ ทำให้ได้รับประโยชน์ที่มีคุณค่ำ
มำกมำยหลำยประกำร ได้แก่
1) โลกทัศน์ของตนเองกว้ำงมำกขึ้น ด้วยกำรมีโอกำสทำงำนร่ วมกับบุคคลอื่นจะทำให้
นักศึกษำได้แลกเปลี่ยนควำมคิด เห็น ยอมรับฟั งควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น ทำให้ได้แง่ คิด มุ มมองที่แตกต่ำง
ออกไปซึ่งเป็ นเปิ ดโลกทัศน์และกำรพัฒนำสติปัญญำ
2) กำรค้นพบและรู ้จกั ตนเองมำกขึ้น เมื่อนักศึกษำได้เข้ำร่ วมกิจกรรม จะทำให้มีโอกำส
ประเมินตนเองว่ำเป็ นเช่ นไร มี จุดเด่น จุดด้อย ของตนเองตรงไหน มีควำมถนัดในด้ำนใด บำงคนอำจจะ
พบว่ำชอบทำงำนด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนทักษะกำรพูด ด้ำนกำรติดต่อสื่ อสำรกับบุคคลอื่น ด้ำนกำรทำ
กิ จกรรมกลุ่ม เป็ นต้น แต่ขณะเดี ยวกันก็อำจจะพบว่ำ เป็ นคนแข็งกระด้ำง เป็ นคนคิดมำก เข้ำกับใคร ๆ
ได้ยำก ซึ่ งหำกนักศึกษำไม่เข้ำร่ วมกิจกรรมก็อำจจะไม่ทรำบตัวตนของตนเองเป็ นอย่ำงไร
3) ควำมสำมำรถในกำรบริ หำรเวลำ กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมนักศึกษำจะทำให้รู้จกั แบ่งเวลำ
ในแต่ละกิจกรรมของตนเองอย่ำงเหมำะสม เช่น ต้องมีเวลำให้แก่ตนเองในกิจกรรมทำงวิชำกำร กิจกรรม
ร่ วมหลักสู ตร เรื่ องส่ วนตัว กิจกรรมครอบครัว และกิจกรรมนักศึกษำที่ตนต้องรับผิดชอบ กำรเข้ำร่ วม
กิจกรรมนักศึกษำจะชี้ ให้เห็ นว่ำ ถ้ำต้องทำหลำยสิ่ งหลำยอย่ำงในเวลำเดี ยวกัน นักศึกษำสำมำรถบริ หำร
เวลำเหล่ำนั้นได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพเพียงใด
4) ควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น ในกำรเข้ำร่ วมกิจกรรม นักศึกษำมีอิสระใน
กำรคิ ดและตัดสิ นใจมำกขึ้ น แต่ ก ำรทำงำนร่ วมกับ ผูอ้ ื่ นจำเป็ นต้องปรั บตนเองให้เข้ำกันได้ก ับบุ คคลที่
หลำกประเภท เพื่อให้ผลกำรดำเนิ นงำนที่รับผิดชอบเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย ดังนั้นเมื่อต้องทำงำน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นจะทำให้เรี ยนรู ้ และเข้ำใจในควำมหมำยของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลมำกขึ้น เป็ นคนที่มี
ควำมเข้ำใจธรรมชำติมนุษย์มำกขึ้น
5) กำรมีพฒั นำกำรทำงด้ำนบุคลิกภำพ กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมจะสอนให้เรำรู ้จกั ที่จะ
ควบคุ มอำรมณ์ ข องตนเอง รู้ จกั กำรเป็ นผูฟ้ ั งที่ดี รู้ จกั ทัก ษะสังคม รู้ จกั ที่จะยอมรับควำมคิดเห็ นของ
บุคคลอื่นสิ่ งเหล่ำนี้ลว้ นแต่ช่วยปรับแต่งบุคลิกภำพของเรำให้ดูดีเสมอ
6) กำรรู ้จกั และเข้ำใจคำว่ำ บทบำท กิจกรรมนักศึกษำทำให้รู้จกั กำรใช้บทบำทที่
เหมำะสมในกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมนักศึกษำนั้น แต่ละคนจะต้องดำรงตำแหน่งในบทบำทใดบทบำทหนึ่ง
ในแต่ละบทบำทจะมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบแตกต่ำงกันไป บำงคนมีบทบำทเป็ นผูน้ ำกลุ่ม บำงคนมี
บทบำทเป็ นรองประธำน เหรัญญิก เลขำนุ กำร เมื่ อเรำอยู่ในบทบำทใดก็จะต้องเรี ยนรู ้ และเข้ำใจใน
บทบำทของตนเอง
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7) ช่วยส่ งเสริ มควำมสำเร็ จในกำรศึกษำ ทั้งนี้กิจกรรมนักศึกษำ มีหลำกหลำย
กิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม กิ จกรรมทำงวิชำกำร กิ จกรรมด้ำนสร้ ำงสรรค์ หรื อกิ จกรรม
อนุรักษ์ เป็ นต้น ดังนั้น นักศึกษำจึงมีโอกำสพบปะเพื่อนนักศึกษำด้วยกัน มีโอกำสที่จะแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นและปรึ กษำให้คำแนะนำทำงด้ำนกำรเรี ยนจำกเพื่อนสู่ เพื่อนหรื อจำกรุ่ นพี่สู่นอ้ ง รวมถึงกำรมีโอกำส
เข้ำร่ วมกิจกรรมทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรี ยน หรื อเตรี ยมควำมพร้อมก่อนสอบ ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ ม
ให้นกั ศึกษำสำมำรถประสบควำมสำเร็ จในกำรศึกษำได้เป็ นอย่ำงดี
8) ได้รับประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำมำกมำย กิจกรรมนักศึกษำ เป็ นสิ่ งที่ช่วยเสริ ม
ประสบกำรณ์ชีวิตของนักศึกษำในกำรทำงำน และกำรเรี ยน รวมถึ งกำรทำประโยชน์แก่สังคม ในฐำนะ
นัก ศึ ก ษำแล้ว กำรเรี ย นต้อ งถื อว่ำ มี ค วำมส ำคัญมำกที่ สุ ดและกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษำถื อเป็ นองค์ป ระกอบ
อย่ำงหนึ่งที่ช่วยพัฒนำและเพิ่มศักยภำพให้นกั ศึกษำมีคุณลักษณะของควำมเป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้
(ณัฐพงศ์ สุ โกมล 2543 ข่ำว มสธ. กรกฎำคม วันที่ 1 มีนำคม 2556 จำก
http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oes/Guide/article/st_activi.html)
จำกที่ กล่ ำ วมำสรุ ป ได้ว่ำ กิ จกรรมนักศึ ก ษำมี ค วำมสำคัญในกำรช่ วยเสริ มประสบกำรณ์
ให้แก่นกั ศึกษำ และช่วยพัฒนำทักษะด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรเรี ยน กำรทำงำน และ ประโยชน์ต่อ
สังคมส่ วนรวม ส่ งผลให้นกั ศึกษำมีคุณภำพและศักยภำพ สำเร็ จกำรศึกษำเป็ นบัณฑิตที่มีลกั ษณะพึงประสงค์

10. ความเป็ นมา ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
กิจกรรมนักศึกษำ มีควำมเกี่ยวข้องกับชมรมนักศึกษำอย่ำงหลี กเลี่ ยงไม่ได้ เพรำะกิ จกรรม
นักศึ กษำจะเกิ ดขึ้นได้จำกนักศึ กษำที่ มีกำรรวมกันจัดตั้งเป็ นชมรมนักศึ กษำ เพื่อดำเนิ นกำรจัดกิ จกรรม
นักศึกษำ จำกแนวคิดของมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับควำมสำคัญกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ข้อจำกัดของระบบกำร
เรี ยนกำรสอนทำงไกลในเรื่ องของกำรขำดควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่ำง นักศึกษำกับนักศึกษำ และ
นักศึกษำกับมหำวิทยำลัย และควำมต้องกำรของนักศึกษำที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรม มหำวิทยำลัย
ได้พิจำรณำเห็ นว่ำรู ปแบบของกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ที่ มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับสภำพของผูเ้ รี ยน
ระบบกำรสอนทำงไกลในกำรที่ จะให้นัก ศึ ก ษำได้มี โ อกำสพบปะแลกเปลี่ ย นควำมรู้ ควำมคิ ดเห็ นและ
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิชำกำรระหว่ำงนักศึกษำด้วยกันอันจะเป็ นกำรช่วยลดข้อจำกัด ของระบบกำรสอน
ทำงไกลให้นอ้ ยลงได้น้ นั ควรจัดในรู ปของชมรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยมีนโยบำยส่ งเสริ มสนับสนุนให้
ชมรมนักศึกษำบริ หำรงำนชมรม ด้วยควำมเข้มแข็งและจัดกิจกรรมให้ แก่ สมำชิกชมรมให้ประสบผลสำเร็ จ
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ในกำรศึกษำให้มำกที่สุด มหำวิทยำลัยใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกล ดังนั้นจึงมี รูปแบบที่ แตกต่ำงจำก
สถำบันกำรศึกษำทัว่ ไป
สภำมหำวิ ท ยำลัย มี ม ติ อ นุ ญ ำตให้ จ ัด ตั้ง ชมรมนัก ศึ ก ษำมหำวิท ยำลัย สุ โ ขทัย ธรรมำธิ ร ำช
ในท้องถิ่นของตนได้ และเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2524 มหำวิทยำลัยได้จดั ทำประกำศเรื่ องกำรจัดตั้ง
ชมรมนักศึกษำของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เพื่อส่ งเสริ มกำรศึกษำและสนับสนุ นกิ จกรรมของ
มหำวิทยำลัยภำยในขอบวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัยและไม่เกี่ ยวข้องกับกำรเมือง ต่อมำในวันที่ 23
กุมภำพันธ์ 2525 คณะกรรมกำรผูบ้ ริ หำรของมหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้สำนักบริ กำรกำรศึกษำทำกำร
สำรวจจำนวนนักศึกษำที่ตอ้ งกำรจัดตั้งชมรมนักศึกษำ โดยผลกำรสำรวจพบว่ำ นักศึกษำมีควำมต้องกำร
ที่จะจัดตั้งชมรมนักศึกษำ ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงได้กำหนดให้ฝ่ำยแนะแนวกำรศึกษำ สำนักบริ กำรกำรศึกษำ
รับผิดชอบงำนด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2525-2530 มีชมรมนักศึกษำได้รับกำรอนุญำตให้
จัดตั้งเป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 55 แห่ง โดยแบ่งระยะเวลำกำรจัดตั้งออกเป็ น 3 ระยะ สรุ ปได้ดงั นี้
1) ช่วงแรก ระยะเวลำตั้งแต่เดือนธันวำคม 2523-2527 กำรจัดตั้งชมรมนักศึกษำ ในช่วงนี้
นักศึกษำได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิ จกรรมกันเอง ซึ่ งกำรทำกิ จกรรมยังไม่มีกำรวำงแผนหรื อจัดเป็ นระบบ
เท่ำที่ควร โดยมีชมรมได้รับกำรจัดตั้งจำนวน 32 แห่ง ตำมลำดับ ดังนี้
- พ.ศ. 2525 มีชมรมนักศึกษำที่ได้จดั ตั้งเป็ นแห่งแรก คือ ชมรม นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช จังหวัดพิษณุ โลก นอกจำกนี้ ได้มีชมรมที่ได้รับกำรจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ ง
ตำมลำดับ คือ ชมรมนักศึกษำมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำชจังหวัดกำฬสิ นธุ์ ร้อยเอ็ด ชลบุรี และลำพูน
รวมเป็ น 5 แห่ง
- พ.ศ. 2526 กำรจัดตั้งชมรมนักศึกษำได้รับควำมสนใจจำกนักศึกษำในท้องถิ่น
ต่ ำ ง ๆ มำกขึ้ น โดยมี ช มรมนัก ศึ ก ษำที่ ไ ด้รั บ กำรจัด ตั้ง ขึ้ น อี ก 14 แห่ ง คื อ ชมรมนัก ศึ ก ษำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ นครรำชสี มำ อุดรธำนี อุบลรำชธำนี ตรัง
กรุ งเทพมหำนคร ภูเก็ต สระบุรี สุ รินทร์ สุ รำษฎร์ธำนี สมุทรปรำกำร ชัยภูมิ สุ พรรณบุรี และฉะเชิงเทรำ
พ.ศ. 2527 มีนกั ศึกษำได้รวมกลุ่มกันขอจัดตั้งชมรมนักศึกษำเพิ่มขึ้นอีก 12 แห่ ง ได้แก่ ชมรมนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช จังหวัดปทุมธำนี ปรำจีนบุรี สมุทรสงครำม ลพบุรี อ่ำงทอง นครสวรรค์
ตำก ศรี สะเกษ สมุทรสำคร นนทบุรี นรำธิวำส และนครพนม
2) ช่วงที่สองระหว่ำง พ.ศ. 2528- ปัจจุบนั กำรจัดตั้งชมรมนักศึกษำเพิ่มขึ้นในระยะนี้เป็ น
ช่วงที่มหำวิทยำลัยเข้ำร่ วมกิ จกรรมนักศึกษำอย่ำงจริ งจัง เช่ น มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรสัมมนำชมรม
นักศึกษำทัว่ ประเทศขึ้นทุกปี โดยให้ชมรมนักศึกษำแต่ละแห่งจัดส่ งผูแ้ ทนชมรมของตนเดินทำงมำ เข้ำร่ วม
- พ.ศ. 2528 มีกำรจัดตั้งชมรมนักศึกษำรวม 8 แห่ง ได้แก่ ชมรมนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช จังหวัดลำปำง เพชรบูรณ์ สงขลำ รำชบุรี ขอนแก่น นครศรี ธรรมรำช
อุทยั ธำนี และอุตรดิตถ์
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- พ.ศ. 2529 ได้มีกลุ่มนักศึกษำเสนอขอจัดตั้งชมรมนักศึกษำเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง คือ
ชมรมนักศึกษำมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำชจังหวัดนครปฐม ปัตตำนี มหำสำรคำม และจันทบุรี
- พ.ศ. 2530 มีชมรมนักศึกษำที่ได้รับกำรจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 11 แห่ง คือ ชมรมนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช จังหวัดมุกดำหำร กำญจนบุรี สกลนคร ประจวบคีรีขนั ธ์ พังงำ พัทลุง
เชียงใหม่ พิจิตร ระยอง เชียงรำย และแพร่
ปั จจุบนั มีชมรมนักศึกษำที่ได้รับกำรจัดตั้ง รวม 77

แห่ งทัว่ ประเทศ โดยมหำวิทยำลัย

สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ (ชนิดำภำ ยัง่ ยืน และสุ วรรณี แสงวงศ์ 2548 )

11. การจัดตั้งชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ชมรมนักศึ กษำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เป็ นองค์กรที่เกิ ดจำกกำรรวมกลุ่ มกันของ
นักศึ กษำในแต่ ละจังหวัดที่ ร่วมกันจัดกิ จกรรม เพื่อส่ ง เสริ มกำรศึ กษำ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ ำ วสำรกิ จกรรม และเกี ย รติ คุ ณของมหำวิท ยำลัย ไม่ มี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นทำงกำรเมื องภำยใต้ประกำศ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เรื่ อง กำรจัดตั้งชมรมนักศึกษำ มีลำดับขั้นตอนกำรจัดตั้ง โดยรวบรวม
นักศึกษำที่มีควำมสนใจจะตั้งชมรมนักศึกษำ ซึ่ งอำจเรี ยกว่ำ “กลุ่มแกนนำ” ดำเนินกำรรวบรวมนักศึกษำ
ที่มีควำมสนใจจะตั้งชมรม ด้วยวิธีกำรติดต่อด้วยตนเอง หรื อให้มหำวิทยำลัยส่ งข่ำวให้ ดังนี้
1. กำรติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อได้จำกกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมปฐมนิ เทศ นักศึกษำใหม่
กิจกรรมสอนเสริ ม กิจกรรมกำรสอบ และกำรประชำสัมพันธ์ทำงวิทยุกระจำยเสี ยงหรื อหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
2. กำรให้มหำวิทยำลัยส่ งข่ำวให้ โดยระบุขอ้ ควำมที่ตอ้ งกำรส่ งข่ำวถึงเพื่อน นักศึกษำที่อยู่
ในจังหวัดที่จะตั้งชมรมไปที่ งำนกิจกรรมนักศึกษำ ฝ่ ำยแนะแนวกำรศึกษำ สำนักบริ กำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช เพื่อจะได้ดำเนินกำรจัดส่ งข้อควำม เหล่ำนั้นไปยังนักศึกษำให้อีกต่อหนึ่ง
3. กำหนดวันประชุม โดยกลุ่มแกนนำนัดหมำยเชิ ญประชุ มกลุ่มผูส้ นใจเพื่อเริ่ มงำนจัดตั้งชมรม
นักศึกษำ
4. ดำเนิ นกำรเลื อกตั้งคณะกรรมกำรชมรมนักศึกษำ ในกำรประชุ มควรพิจำรณำวัตถุประสงค์
และกำรดำเนิ นกำรตำมแนวทำงที่มหำวิทยำลัยได้กำหนดไว้ ผูท้ ี่เป็ นสมำชิ กก่อตั้งชมรมและสมำชิ กของ
ชมรมจะต้องยอมรั บว่ำชมรมไม่มีวตั ถุประสงค์ในกำรจำหน่ ำยสิ นค้ำ หรื อเพื่อหำกำไรจำกสมำชิ ก และ
ดำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรชมรมนักศึกษำ ประกอบด้วย ประธำน รองประธำน เลขำนุกำร
เหรัญญิก และกรรมกำรกลำง พร้อมร่ ำงระเบียบกำรดำเนินงำน และให้ที่ประชุมรับรองหรื อพิจำรณำ
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5. รำยงำนผลกำรเลือกตั้งให้มหำวิทยำลัยทรำบ โดยประธำนชมรมนักศึกษำแจ้ง รำยชื่อที่อยู่
ของคณะกรรมกำรชมรมนักศึกษำและระเบียบกำรดำเนิ นงำนไปที่ งำนกิ จกรรมนักศึ กษำ ฝ่ ำยแนะแนว
กำรศึกษำ เพื่อทรำบและพิจำรณำว่ำได้ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ
6. จัดทำประกำศกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชมรมนักศึกษำ เมื่อมหำวิทยำลัย ได้พิจำรณำว่ำ
ได้ดำเนิ นกำรถูก ต้องตำมระเบีย บ ก็จะมี หนังสื อตอบรั บ และประกำศแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรมอบให้
ชมรมนักศึกษำ
7. กิจรรมกำรชมรมนักศึกษำดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใต้ประกำศและ ระเบียบกำร
ดำเนินงำนชมรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
8. รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมให้มหำวิทยำลัยทรำบ ประมำณเดือนธันวำคม ของทุกปี
(ชนิดำภำ ยัง่ ยืน และสุ วรรณี แสงวงศ์ 2548 )
วัตถุประสงค์ การจัดตั้งชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชมีดังนี้
1. เผยแพร่ ป ระชำสั ม พันธ์ ข ้อมู ล ข่ ำ วสำรกิ จ กรรมและเกี ย รติ คุ ณของมหำวิท ยำลัย แก่
นักศึกษำ
2. เป็ นศูนย์กำรกลำงในกำรพบปะแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็นด้ำนวิชำกำรและอำชี พ
ระหว่ำงนักศึกษำกับนักศึกษำหรื อนักศึกษำกับคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย
3. ส่ งเสริ มควำมสัมพันธ์อนั ดี ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับนักศึกษำ และระหว่ำงนักศึกษำกับ
นักศึกษำ
4. ให้บริ กำรให้ควำมร่ วมมือด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ที่เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษำและชุมชน
กำรจัด ตั้ง องค์ก ำรนัก ศึ ก ษำในรู ป แบบชมรมนัก ศึ ก ษำ มหำวิ ท ยำลัย สุ โ ขทัย ธรรมำธิ รำช
ในแต่ละชมรมนักศึ กษำจะมีคณะกรรมกำรชมรมที่ได้มำจำกกำรเลื อกตั้ง โดยสมำชิ กที่ เข้ำประชุ มใหญ่
สำมัญประจำปี ทำหน้ำ ที่บ ริ หำรภำยใต้ประกำศ และระเบี ยบว่ำ ด้วยกำรดำเนิ นงำนชมรมนักศึ ก ษำของ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำชปี 2540 โดยมีวำระดำรงตำแหน่งวำระหนึ่งหรื อสองปี

โครงการสร้ างบริหารชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหำวิทยำลัยได้กำหนดโครงสร้ำงกำรบริ หำรชมรมนักศึกษำตำมตำแหน่งคณะกรรมกำร
ไว้ กว้ำง ๆ แล้วให้แต่ละชมรมไปกำหนดตำแหน่งกันเองตำมที่ประชุมตกลงกัน ดังภำพที่ 2.6 และ 2.7
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ประธำน
กรรมกำรกลาง
รองประธำน

เลขำนุกำร

เหรัญญิก

นำยทะเบียน
กรรมกำรตำแหน่งอื่น ๆ

ภำพที่ 2.7 โครงสร้ำงกำรบริ หำรชมรมนักศึกษำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนของชมรมนักศึกษำแต่ละแห่งอำจแตกต่ำงไปจำกที่มหำวิทยำลัย
กำหนดได้ดงั ภำพที่ 2.8
ประธำน
คณะที่ปรึ กษำ

รองประธำน

รองประธำน
เลขำนุกำร
เหรัญญิก
ประชำสัมพันธ์
ทะเบียน
กรรมกำร

ภำพที่ 2.8 โครงกำรกำรบริ หำรงำนของชมรมนักศึกษำ

รองประธำน
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12. วิเคราะห์ ระดับความเข้ มแข็งของชมรมนักศึกษา ในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบศู นย์ วทิ ยพัฒนา
มสธ. จันทบุรี ระหว่ างปี 2554 - 2556
สถำนกำรณ์ชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.จันทบุรี ทั้ง 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตรำด สระแก้ว ระยอง และชลบุรี มีควำมเข้มแข็งแตกต่ำงกัน โดยวิเครำะห์จำกกำร
บริ หำรงำนของชมรมนักศึกษำ จำนวนสมำชิก กำรจัดกิจกรรม และควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน
ทำงำนของชมรมนักศึกษำ มสธ. ทั้ง 5 จังหวัด ที่ผำ่ นมำ วิเครำะห์ดงั ตำรำงที่ 2.2
ตำรำงที่ 2.2 วิเครำะห์ควำมเข้มแข็งของชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
ชมรมนักศึกษา
ชมรมนักศึกษำ
มสธ. จังหวัดชลบุรี

การบริหารงาน

การจัดกิจกรรม

1. มีประธำนและคณะกรรมกำรมี
กำรแบ่งหน้ำที่ ของคณะกรรมกำร
ชัดเจน มีเลขำที่ทำหน้ำที่คอย
ประสำนงำน
2. สำมำรถประสำนงำนติดต่อได้

1.มีกำรดำเนินกิจกรรมตำมแผน
โดยไม่ตอ้ งทวงถำม

3. มีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอทุก
เดือน

3. มีกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมที่ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี จัด รวมถึง สำมำรถรวม
กิจกรรมที่ ชมรมนักศึกษำ มสธ.
จังหวัดอื่น ๆ จัดขึ้นทั้ง ในเขตพื้นที่
และนอกเขตพื้นที่

4.ใช้กำรมิติที่ประชุมในกำร
ตัดสิ นปั ญหำ
5. มีกำรประชำสัมพันธ์แจ้ง
ข่ำวสำรให้สมำชิกอย่ำงสม่ำเสมอ
ผ่ำนทำง e-mail และทำง
face book
6. มีนกั ศึกษำ มสธ. เป็ นสมำชิก
จำนวน 100 คน ขึ้นไป

2. กำรจัดกิจกรรมครบถ้วนตำม
แผนที่วำงไว้

4. สำมำรถส่งสมำชิกชมรมเข้ำร่ วม
กิจกรรม ครั้งละ 15-20 คน

ระดับความเข้ มแข็ง
มีควำมเข้มแข็งมำก
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ชมรมนักศึกษา
ชมรมนักศึกษำ มสธ.
จังหวัดระยอง

การบริหารงาน

การจัดกิจกรรม

ระดับความเข้ มแข็ง

1. มีประธำนและคณะกรรมกำร 1.มีกำรดำเนินกิจกรรมตำมแผน
มีควำมเข้มแข็งมำก
มีกำรแบ่งหน้ำที่ ของคณะกรรกำร โดยไม่ตอ้ งทวงถำม
ชัดเชน มีเลขำที่ทำหน้ำที่คอย
ประสำนงำน
2. กำรจัดกิจกรรมครบถ้วนตำม
แผนที่วำงไว้
2. สำมำรถประสำนงำนติดต่อได้
3. มีกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมทุก
3. มีกำรประชุมของ
กิจกรรมที่ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.
คณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอทุก จันทบุรี จัด รวมถึง สำมำรถรวม
เดือน
กิจกรรมที่ ชมรมนักศึกษำ มสธ.
จังหวัดอื่น ๆ จัดขึ้นทั้ง ในเขตพื้นที่
4.ใช้มิติที่ประชุมในกำรตัดสิ น
และนอกเขตพื้นที่
ปั ญหำ
4. สำมำรถส่งสมำชิกชมรมเข้ำร่ วม
5. มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
กิจกรรม ครั้งละ 15-20 คน
ให้สมำชิกอย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนทำง
e-mail และ ทำง face book
6. มีนกั ศึกษำ มสธ. เป็ นสมำชิก
จำนวน 100 คนขึ้นไป

ชมรมนักศึกษำ มสธ.
จังหวัดตรำด

1. มีประธำนและคณะกรรมกำรมี
กำรแบ่งหน้ำที่ ของคณะกรรกำร
ชัดเจน มีเลขำที่ทำหน้ำที่คอย
ประสำนงำน

1.มีกำรดำเนินกิจกรรมตำมแผนแต่ มีควำมเข็มแข็งปำน
ยังต้องทวงถำมบ้ำง
กลำง
2. กำรจัดกิจกรรมครบถ้วนตำม
แผนที่วำงไว้

2. สำมำรถประสำนงำนติดต่อได้
3. มีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรปี ละ 2 ครั้ง และ
ประชุมก่อนจัดกิจกรรม

3. มีกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมที่ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี จัด รวมถึง สำมำรถร่ วม
กิจกรรมที่ชมรมนักศึกษำ มสธ.
จังหวัดอื่นจัด
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ชมรมนักศึกษา
(ต่อ)
ชมรมนักศึกษำ มสธ.
จังหวัดตรำด

การบริหารงาน
4.ใช้กำรมิติที่ประชุมในกำร
ตัดสิ นปั ญหำ

การจัดกิจกรรม
4. สำมำรถส่งสมำชิกชมรมเข้ำร่ วม
กิจกรรม ครั้งละ 5-15 คน

ระดับความเข้ มแข็ง

5. มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
ให้สมำชิกอย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนทำง
e-mail และทำง face book
6. มีนกั ศึกษำ มสธ. เป็ นสมำชิก
จำนวนมำก ประมำณ 50 คน

ชมรมศึกษำ มสธ.
จังหวัดจันทบุรี

1. มีประธำนและคณะกรรมกำรมี
กำรแบ่งหน้ำที่ ของคณะกรรกำร
ชัดเจน มีเลขำ แต่ไม่สำมำรถทำ
หน้ำประสำนงำนได้อย่ำงเต็มที่
เนื่องจำกอยูไ่ กล

1.มีกำรดำเนินกิจกรรมตำมแผนแต่ มีควำมเข็มแข็งปำน
ต้องทวงถำม
กลำง

2. สำมำรถประสำนงำนติดต่อ
ประธำนได้

3. มีกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมที่ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี จัด

3. มีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรปี ละ 2 ครั้ง และ
ประชุมก่อนกำรจัดกิจกรรม
4.ใช้มิติที่ประชุมในกำรตัดสิ น
ปั ญหำ
5. มีนกั ศึกษำ มสธ. เป็ นสมำชิก
จำนวนมำก ประมำณ 50 คน

2. กำรจัดกิจกรรมครบถ้วนตำม
แผนที่วำงไว้

4. สำมำรถส่งสมำชิกชมรมเข้ำร่ วม
กิจกรรม ครั้งละ 10-15 คน
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ชมรมนักศึกษา

การบริหารงาน

ชมรมนักศึกษำ มสธ. 1. มีประธำนและคณะกรรมกำรมี
จังหวัดสระแก้ว
กำรแบ่งหน้ำที่ ของคณะกรรกำร
ชัดเจน มีเลขำประสำนงำนได้
แต่อยูไ่ กล
2. สำมำรถประสำนงำนติดต่อ
ประธำนได้

การจัดกิจกรรม
1.ต้องท้วงถำม จึงจะมีกำร
ดำเนินกิจกรรมตำมแผน

ระดับความเข้ มแข็ง
มีควำมเข็มแข็งน้อย

2. กำรจัดกิจกรรมครบถ้วนตำม
แผนที่วำงไว้ แต่ตอ้ งติดตำมท้วง
ถำม และช่วยแนะนำในกำรทำ
กิจกรรมอย่ำงใกล้ชิด

3. มีกำรประชุมของ
3. มีกำรเข้ำร่ วมกิจกรรม บำง
คณะกรรมกำรปี ละ 1 ครั้ง และ
กิจกรรม ที่ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.
เป็ นครั้งครำวก่อนกำรจัดกิจกรรม จันทบุรี จัด
4.ใช้กำรมิติที่ประชุมในกำร
ตัดสิ นปั ญหำ

4. สำมำรถส่งสมำชิกชมรมเข้ำร่ วม
กิจกรรม ครั้งละ 1-5 คน

5. มีนกั ศึกษำ มสธ. เป็ นสมำชิก
จำนวน ประมำณ 30 คน

13. วิเคราะห์ สาเหตุปัญหา ทีส่ ่ งผลต่ อความเข้ มแข็งของชมรมนักศึกษา ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
ศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
กำรปฏิบตั ิงำนกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนำมสธ. จันทบุรี
นอกจำกจะดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนกระบวนกำรต่ำง ๆ แล้ว กำรดูแลให้ชมรมมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถ
บริ หำรงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ก็เป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนกิจรรมชมรมนักศึกษำ ซึ่ งสำเหตุ
ที่ส่งผลต่อควำมเข้มแข็งของชมรมนักศึกษำ วิเครำะห์ได้ดงั นี้
1. ลักษณะทัว่ ไปของพื้นที่ เช่ น ลัก ษณะทำงเศรษฐกิ จ ของพื้นที่ จงั หวัดนั้น ลัก ษณะกำร
ประกอบอำชีพชองประชำชนในพื้นที่ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสำหกรรม พื้นที่ธุรกิจกำรค้ำ
2. ระเบียบกำรหมดวำระดำรงตำแหน่งของประธำนและคณะกรรมกำรบริ หำรชมรมนักศึกษำ
ครำวละ 2 ปี สั้นเกินไปผูน้ ำชมรมนักศึกษำ ขำดทักษะด้ำนกำรเป็ นผูน้ ำ
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3. กำรบริ หำรงำนชมรมขำดควำมเป็ นประชำธิปไตย
4. ขำดควำมเสี ยสละ
5. ขำดแคลนงบประมำณ
6. กำรแสดงควำมคิดเห็นของตนต่อผูอ้ ื่น โดยขำดกำรไตร่ ตรอง
จำกสำเหตุที่ส่งผลต่อควำมเข็มแข็งของชมรมนักศึกษำดังกล่ำว วิเครำะห์รำยละเอียดได้
ดังตำรำงที่ 2.3
ตำรำงที่ 2.3 วิเครำะห์สำเหตุปัญหำที่ส่งผลต่อควำมเข็มแข็งของชมรมนักศึกษำและแนวทำงแก้ไข
ที่
สาเหตุ
1 ลักษณะทัว่ ไปของพืน้ ที่
ลักษณะทัว่ ไปของจังหวัด เช่น
ลักษณะทำงเศรษฐกิจ ของพื้นที่
จังหวัดนั้น ลักษณะกำรประกอบ
อำชีพของประชำชนในพื้นที่ เช่น
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่
อุตสำหกรรม พื้นที่ธุรกิจกำรค้ำ
ดังเช่นจังหวัดที่อยูใ่ นเขตพื้นที่
รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี ได้แก่ จันทบุรี ตรำด
สระแก้ว ระยอง ชลบุรี ซึ่งแต่ละ
พื้นที่ มีควำมแตกต่ำง อำทิ จังหวัด
จันทบุรี ตรำด สระแก้ว เป็ นพื้นที่
เกษตร ประชำชนส่วนใหญ่มีอำชีพ
ทำสวนผลไม้ ส่วนจังหวัดระยอง
และชลบุรี เป็ นพื้นที่อุตสำหกรรม
มีนิคมอุสำหกรรม ตั้งอยูป่ ระชำชน
ส่วนใหญ่ จึงทำงำนเป็ นพนักงำนใน
โรงงำนอุตสำหกรรม

ผลกระทบ
1.ด้ านรายได้ และการประกอบอาชีพ
มีควำมแตกต่ำงกัน อำชีพเกษตรมีรำยได้
เป็ นปี ส่วนอำชีพพนักงำนบริ ษทั มีรำยได้
เป็ นเดือน ส่งผลต่อกำรตัดสิ นใจ ใช้จ่ำย
ซึ่งรวมไปถึงเรื่ องกำรศึกษำต่อด้วยเช่นกัน
รำยได้ที่ไม่แน่นอนของอำชีพเกษตรกรทำ
ให้คนมีควำมสนใจที่จะศึกษำต่อน้อย
เพรำะไม่เห็นควำมจำเป็ นของกำรศึกษำ
ส่วนจังหวัดที่ประชำชนมีรำยได้แน่นอนทุก
เดือน สำมำรถตัดสิ นใจใช้จ่ำยได้ โดย
วำงแผนได้ชดั เจน อีกทั้งกำรศึกษำต่อจะ
ช่วยสร้ำงโอกำสในกำรทำงำน ใน
ตำแหน่งที่สูงขึ้น จึงมีควำมสนใจต่อกำร
ตัดสิ นใจเรี ยนต่อค่อนข้ำงมำก
ดังนั้น จังหวัดระยอง และชลบุรี จึงมี
ผูส้ มัครเป็ นนักศึกษำ มสธ. มำกกว่ำ
จันทบุรี ตรำด สระแก้ว ส่งผลต่อชมรม
นักศึกษำโดยตรง เพรำะเมื่อมีนกั ศึกษำ
จำนวนมำก ชมรมนักศึกษำ ย่อมมีสมำชิก
มำก เมื่อมีสมำชิกมำก ย่อมมีควำม
หลำกหลำยของคนที่จะสำมำรถเลือกมำ
บริ หำรชมรมได้ ในแต่ละจังหวัด และยอด
กำรเข้ำปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ในจังหวัด
ต่ำง ๆที่มีจำนวนนักศึกษำเข้ำปฐมนิเทศ

แนวทางแก้ไข
1.รณรงค์ให้ประชำชนสนใจ
ศึกษำต่อทำงไกลในจังหวัด
จันทบุรี ตรำด และสระแก้ว โดย
เน้นประโยชน์ของกำรเรี ยนโดย
ไมเข้ำชั้นเรี ยน และกำรนำไปใช้
ประโยชน์โดยตรงจำกสำขำวิชำ
ที่เลือกเรี ยน เช่น สำขำวิชำ
เกษตรศำสตร์และสหกรณ์
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร
หลักสูตรบริ หำรรัฐกิจ เป็ นต้น
2. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมชมรม
นักศึกษำเพิ่มขึ้น และสนับสนุน
ให้ชมรมนักศึกษำทำกิจกรรม
ทำงวิชำกำรเน้นประโยชน์ที่
สมำชิกจะได้รับคือควำมรู ้ ควำม
เข้ำใจ ในกำรศึกษำทำงไกล มีที่
ปรึ กษำเป็ นรุ่ นพี่ ช่วยเหลือกัน
ในด้ำนกำรเรี ยน

40

ที่
1

สาเหตุ
(ต่ อ)
ลักษณะทัว่ ไปของพืน้ ที่

ผลกระทบ
แตกต่ำงกัน จังหวัดใดมีนกั ศึกษำ
ปฐมนิเทศมำก ย่อมมีผสู ้ มัครเป็ นสมำชิก
ชมรมมำก
2.ด้ านเวลา
ในพื้นที่ ที่ประชำชนส่วนใหญ่ทำ
กำรเกษตร เช่น จันทบุรี ตรำด สระแก้ว
วิถีชีวติ จึงขึ้นอยูก่ บั กำรเกษตร เช่น
ช่วงเวลำให้น้ ำให้ปุ๋ย หรื อช่วงเวลำเก็บ
ผลไม้ ซึ่งถ้ำนักศึกษำ มสธ. มีอำชีพทำสวน
ผลไม้ ในช่วงเวลำทีมีกำรเก็บผลไม้ ก็
จะต้องเก็บผลไม้ (ตั้งแต่เดือน เมษำยนกรกฎำคม) จนกว่ำจะหมดหน้ำผลไม้
ส่งผลให้กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของชมรม
นักศึกษำ หำกจัดในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว
ก็จะมีนกั ศึกษำมำร่ วมกิจกรรมน้อย เพรำะ
ติดงำนเก็บผลไม้ ซึ่งช่วงเวลำกำรเก็บผลไม้
จะไม่มีวนั หยุดไม่วำ่ จะเป็ นวันเสำร์หรื อ
อำทิตย์
ซึ่งแตกต่ำงจำกจังหวัดที่เป็ นพื้นที่
อุตสำหกรรม อย่ำงจังหวัดระยอง หรื อ
ชลบุรี ที่ประชำชน จะทำงำนในบริ ษทั
หรื อโรงงำนอุตสำหกรรม มีวนั หยุด
แน่นอน เช่น วันเสำร์ อำทิตย์ จึงทำให้กำร
จัดกิจกรรมสำมำรถนัดหมำย ให้จดั วันเสำร์
อำทิตย์ได้ และมีนกั ศึกษำมำร่ วมกิจกรรม
จำนวนมำก

แนวทางแก้ไข
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สาเหตุ

ผลกระทบ

2

ระเบียบการหมดวาระดารงตาแหน่ ง
ของประธานและคณะกรรมการ
บริหารชมรมนักศึกษา คราวละ 2 ปี
สั้นเกินไป

กำรกำหนดระเบียบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ของประธำนและคณะกรรมกำรบริ หำร
ชมรม 2 ปี นั้น สั้นเกินไป เพรำะ
คณะกรรมกำรบริ หำรชุดใหม่ เพิง่ เริ่ มเรี ยนรู ้
กำรดำเนินงำนชมรมนักศึกษำ ปี แรก ยัง
ใหม่สำหรับกำรทำงำน ปี ที่สองได้เรี ยนรู ้
และมีประสบกำรณ์ ก็หมดวำระ ทำให้
กำรบริ หำรของชมรมนักศึกษำ ต้องสะดุด
หยุดลง เป็ นระยะ จึงยำกที่จะมีควำม
เข้มแข็ง

3

การบริหารงานชมรมขาดความเป็ น
ประชาธิปไตย

แนวทางแก้ไข

ควรปรับแก้ไขระเบียบวำระใน
กำรดำรงตำแหน่งให้เป็ นไปตำม
ระยะเวลำกำรศึกษำของหลักสูตร
ปริ ญญำ นั้นคือ 4 ปี ทั้งนี้ หำก
ชมรมใด มีปัญหำเกี่ยวกับกำร
บริ หำรงำน ก็สำมำรถเลือกคณะ
กรรมกำรบริ หำรชุดใหม่ได้
ในช่วงระยะเวลำ ดังกล่ำว โดย
คณะกรรมกำรบริ หำรชุดเก่ำ
ลำออก หรื อ ให้พน้ จำกตำแหน่ง
โดยมติที่ประชุม แล้วดำเนินกำร
เลือกคณะกรรมกำรบริ หำรชุด
ใหม่ แทน ก็จะทำให้ชมรมมี
เสถียรภำพ ยิง่ ขึ้น จำกวำระที่
นำนขึ้น จะทำให้ชมรมมี
ประสบกำรณ์ในกำรดำเนินงำน
และบริ หำรชมรมได้ดีข้ ึน และ
พร้อมที่จะถ่ำยทอดประสบกำรณ์
และกำรบริ หำรให้แก่
คณะกรรมกำรบริ หำรชุดใหม่
ต่อไป
กำรบริ หำรงำนของชมรมที่ขำดควำมเป็ น ให้กำรสนับสนุน เน้นย้ำ
ประชำธิปไตย คือไม่รับฟังควำมคิดเห็น
ควำมสำคัญของกำรบริ หำรงำน
ของสมำชิก ตัดสิ นใจเพียงคนเดียว ส่งผล แบบเป็ นประชำธิปไตย และให้
ให้ เกิดปั ญหำกำรไม่ยอมรับ และขำดควำม คำปรึ กษำเกี่ยวกับกำรบริ หำรของ
ร่ วมมือในกำรทำกิจกรรมของสมำชิก
ชมรมแก่นกั ศึกษำในกำรเป็ น
แต่ถำ้ ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิก
ประชำธิปไตย
ส่วนใหญ่ แล้วกำรทำงำนภำยใต้กำรยอมรับ ให้ควำมร่ วมมือกับควำมคิดเห็น
ของสมำชิกส่วนใหญ่ ก็จะช่วยลด
ของส่วนรวม โดยจัดให้ แก่
ปั ญหำควำมขัดแย้ง เพรำะนัน่ คือกำรทำตำม ประธำน คณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเห็นส่วนใหญ่ ซึ่งกำรบริ หำรเป็ นแบบ ชมรม และสมำชิกชมรม
ประชำธิปไตย ก็จะทำให้ลดปั ญหำควำม
ขัดแย้ง และมีเหตุผลในกำรขอควำมร่ วมมือ
ควำมช่วยเหลือในเรื่ องต่ำง ๆ กับสมำชิก
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สาเหตุ /ปัจจัย

4

ขาดความเสียสละ

5

ขาดแคลนงบประมาณ

ผลกระทบ
สมำชิกชมรม ขำดควำมเสี ยสละ และเห็น
แก่ประโยชน์ของตน เช่น กำรสมัครเข้ำ
สมำชิกชมรม เพรำะต้องกำรควำม
ช่วยเหลือจำกเพื่อน ๆ สมำชิก แต่เมื่อทำง
ชมรม ขอควำมร่ วมมือเข้ำร่ วมกิจกรรม
ต่ำง ๆ หรื อขอให้สนับสนุน อนุเครำะห์ใน
เรื่ องที่เป็ นกิจกรรมของชมรม ก็จะปฏิเสธ
ไม่ให้ควำมมือ ซึ่งหำกในชมรม มีสมำชิกที่
ขำดควำมเสี ยสละ หลำยคน ก็ส่งผลกระทบ
ต่อควำมเข็มแข็งของชมรม

แนวทางแก้ไข

รณรงค์ ปลูกฝังให้สมำชิกมีควำม
เสี ยสละ โดยกำร บรรยำยให้
ควำมรู ้ หรื อ กำรจัดกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกำรทำงำน
เป็ นทีม กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ควบคู่ไปกับ กิจกรรม
ทำงวิชำกำร เพื่อให้ประโยชน์ท้ งั
ทำงกำรเรี ยน และทำงคุณธรรม
จริ ยธรรม ให้แก่ สมำชิกชมรม
เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีและลด
ควำมเห็นแก่ตวั และคิดถึง
ประโยชน์ของส่วนร่ วม และผูอ้ ื่น
มำกขึ้น
จังหวัดใดที่มีนกั ศึกษำ มสธ. น้อย ย่อมมี
1 เบื้องต้น มหำวิทยำลัยควรปรับ
สมำชิกชมรม น้อยตำมไปด้วย ส่ งผลให้
เพิ่มงบประมำณในกำรสนับสนุน
กำรจัดกิจกรรม บำงชมรมไม่สำมำรถหำ
กำรทำกิจกรรม ให้แก่ชมรม
รำยได้ต่ำง ๆ เพื่อเสริ มงบประมำณในกำร นักศึกษำ เพิม่ ขึ้น
จัดกิจกรรม นอกเหนือจำกงบประมำณที่
2. สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วย
มหำวิทยำลัยจัดสรรให้
เสริ มรำยได้ให้แก่ชมรมนักศึกษำ
ส่งผลให้สมำชิกต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยเอง เพรำะ เช่น ให้ควำมร่ วมมือในกำร
ไม่มีเงินงบประมำณกองกลำงที่เป็ นของ
ประชำสัมพันธ์
ชมรม ทำให้สมำชิกเกิดควำมท้อแท้ และ หำก ชมรมนักศึกษำจัดกิจกรรม
ไม่เข้ำร่ วมกิจกรรม ไม่มีใครอยำกเข้ำมำ
ใด ๆ ที่เป็ นกำรหำรำยได้ ซึ่ง
บริ หำรชมรมเพรำะเมื่อเข้ำมำแล้วต้อง
พิจำรณำแล้วว่ำเป็ นกิจกรรมที่
รับภำระค่ำใช้จ่ำย ต่ำง ๆ ในกำรทำกิจกรรม ควรสนับสนุน ก็ให้ควำมร่ วมมือ
ให้ควำมอนุเครำะห์ ในกำร
ประชำสัมพันธ์
3. จัดโครงกำรบรรยำยให้ควำมรู ้
หรื อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ใน
กำรบริ หำรงบประมำณชมรม
นักศึกษำที่ประสบควำมสำเร็ จ
เพื่อเป็ นแนวทำงแก่ชมรม
นักศึกษำที่ยงั ขำดประสบกำรณ์
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5

(ต่ อ)
ขาดแคลนงบประมาณ

6

การแสดงความคิดเห็นของตนต่ อ
ผู้อนื่ โดยขาดการไตร่ ตรอง

ผลกระทบ

แนวทางแก้ไข
4. ในบำงกิจกรรมที่ทำหำกต้องมี
กำรเก็บเงินสำหรับผูเ้ ข้ำร่ วม
กิจกรรม ให้ชมรมนักศึกษำแจ้ง
เหตุผลแก่ผเู ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม เช่น
เก็บ ค่ำอำหำร ค่ำที่พกั ค่ำพำหนะ
เพื่อให้เห็นควำมจำเป็ น และมี
ควำมเข้ำใจใน ค่ำใช้จ่ำยที่ตอ้ ง
จ่ำยสำหรับกำรเข้ำร่ วมกิจกรรม
ต่ำง ๆ

เนื่องจำก ควำมขัดแย้งทำงควำมคิด และ
ควำมไม่พอใจส่วนตัวระหว่ำงสมำชิกใน
ชมรม และมีฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง หรื อ ทั้งสอง
ฝ่ ำย ได้แสดงควำมคิดเห็นของตน แก่ คน
อื่น ๆ ซึ่งอำจเป็ นสมำชิกชมรม ทั้งใน
จังหวัดเดียวกัน หรื อ ชมรมในจังหวัดอื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็นของตนต่อผูอ้ ื่น โดย
ขำดกำรไตร่ ตรอง กำรกระทำที่นำควำม
คิดเห็นของตนเพียงฝ่ ำยเดียวไปบอกเล่ำให้
ผูอ้ ื่นได้รับทรำบ โดยอีกฝ่ ำยไม่สำมำรถมำ
อธิบำยเหตุผลได้ ถือเป็ นปั ญหำที่สำคัญ
เพรำะจะส่งผล กระทบอย่ำงยิง่ สำหรับกำร
สร้ำงขัดแย้งภำยในชมรม เพิ่มขึ้น

1.ทำตัวเป็ นกลำง ไม่เข้ำข้ำงฝ่ ำย
ใด ฝ่ ำยหนึ่ง และ หำกเป็ นไปได้
ให้ท้ งั สองฝ่ ำยได้ปรับควำมเข้ำใจ
กัน
2. ให้คำปรึ กษำแนะนำ เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ส่วนรวม
3. ชมรมจัดกำรประชุมหำรื อ
ชี้แจงข้อเท็จจริ งแก่สมำชิกให้
รับทรำบ
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14. วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มและศั ก ยภาพ (SWOT Analysis) งานกิ จ กรรมชมรมนั ก ศึ ก ษา
ในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบศูนย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
ในกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
กำรดำเนินงำนดังกล่ำวมี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค วิเครำะห์ได้ดงั นี้
14.1 จุดแข็ง (Strength) กำรปฏิบตั ิงำน กิจกรรมชมรมนักศึกษำของศูนย์วทิ ยพัฒนำ
มสธ. จันทบุรี มีจุดแข็งดังนี้
14.1.1 มีกำรจัดตั้งชมรมนักศึกษำ มสธ. ในทุกจังหวัดด้วยมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมธิ รำช
เป็ นมหำวิท ยำลัย เปิ ดที่ ใ ช้ระบบกำรศึ ก ษำทำงไกลเพี ยงแห่ ง เดี ย วในประเทศไทย ท ำให้แตกต่ ำ งจำก
สถำบันกำรศึกษำอื่น ดังนั้น ชมรมนักศึ กษำ มสธ. จึ งมี อยู่ทวั่ ประเทศ ในทุกจังหวัด นักศึกษำ มสธ.
อยู่ในจังหวัดใดก็สำมำรถสมัครเป็ นสมำชิ กชมรมนักศึกษำ ในจังหวัดนั้น ๆ ได้ และชมรมนักศึกษำ มสธ.
ยังเชื่ อมโยงมีเครื อข่ำยในกำรติดต่อประสำนงำน และทำกิ จกรรมร่ วมกัน ในระดับภำค เช่น กำรสัมมนำ
ผูน้ ำชมรมนัก ศึ ก ษำ มสธ. ภำคตะวันออก กำรจัดทอดผ้ำป่ ำเพื่ อกำรศึ ก ษำของชมรมนัก ศึ ก ษำ มสธ.
ภำคตะวันออก กำรแข่งขันกี ฬำระหว่ำงชมรมนักศึกษำแต่ละภำค เป็ นต้น จึงทำให้เกิ ดกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ ควำมคิ ดเห็ นกันได้อย่ำงหลำกหลำยขว้ำงขวำง ส่ งผลให้เกิ ดควำมรั กสำมัคคี และเป็ น
เครื อข่ำยโยงใยถึงกันทัว่ ประเทศ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิ บตั ิงำนกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ ของศูนย์
วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ในกำรขอควำมร่ วมมือ ประสำนงำนแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ควำมคิดเห็น
กำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษำ และสังคมส่ วนรวม
14.1.2 มีแผนกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำในแต่ละจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ในเขตพื้นที่
รั บ ผิดชอบของศู นย์วิท ยพัฒนำ มสธ. ได้แก่ จันทบุ รี ตรำด ระยอง สะแก้ว ชลบุ รี และกำรจัดท ำแผน
กิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ของภำคตะวันออก ซึ่ งเป็ นแผนรวมของทั้งกิจกรรมชมรมทั้ง 5 จังหวัด ทำให้
กำรจัดกิจกรรมเป็ นไปอย่ำงมีแนวทำง ตรงตำมวัตถุประสงค์ และนโยบำย ของมหำวิทยำลัย
14.1.3 ชมรมนักศึ กษำ มสธ. ทั้ง 5 จังหวัด ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนำ
มสธ.ได้แก่ จังหวัดจันทบุ รี ตรำด ระยอง สะแก้ว ชลบุรี มี กำรจัดกิ จกรรมอย่ำงต่อเนื่ อง ทุกชมรมทำให้
นักศึกษำสำมำรถมีส่วนร่ วมในกำรทำกิจกรรมได้ตลอด
14.2 จุดอ่ อน (Weakness) กำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำของศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี มีจุดอ่อนดังนี้
14.2.1 ด้ำ นบุ ค ลำกรมี จ ำกัด เนื่ อ งจำกศู น ย์วิท ยพัฒ นำ มสธ. จัน ทบุ รี มี นัก แนะแนว
กำรศึกษำ เพียง 1 คน จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ซึ่ งต้องรับผิดชอบ
ดู แลทั้ง 5 จังหวัด ส่ งผลกำรปฏิ บ ตั ิ งำนในบำงครั้ ง ไม่ สำมำรถดู แลได้อย่ำ งทัว่ ถึ ง เช่ น ชมรมนัก ศึ ก ษำ
กำหนดจัดกิ จกรรม แต่ นักแนะแนวกำรศึ กษำและอำชี พ ติ ดภำรกิ จไม่สำมำรถไปร่ วมกิ จกรรมได้ หรื อ
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ชมรมนัก ศึ ก ษำจัดกิ จกรรม ที่ มี ก ำหนดกำรตรงกัน และเชิ ญเป็ นวิทยำกรในวัน เดี ย วกัน นัก แนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ จึงต้องพิจำรณำเข้ำร่ วมกิจกรรม หรื อเป็ นวิทยำกรให้กบั ชมรมนักศึกษำ ได้เพียง 1 ชมรม
14.2.2 ชมรมนักศึ ก ษำ ไม่มีบุคลำกรในกำรรั บผิดชอบด้ำนกำรจัดทำเอกสำร หรื อ งำน
ธุ รกำร ซึ่ งจะต้องทำหน้ำที่ ออกหนังสื อ รวบรวมข้อมูลรำยชื่ อที่อยู่ของสมำชิ ก ส่ งผลให้ กำรออกหนังสื อ
ต่ำง ๆ ที่เป็ นเอกสำร ล่ำช้ำ ไม่ถูกต้อง ไม่มีกำรรวบรวมข้อมูลในกำรดำเนิ นกิจกรรม และรำยงำนผลล่ำช้ำ
หรื อไม่รำยงำนผล ในบำงกิจกรรม
14.2.3 ชมรมนักศึ ก ษำ ไม่ มีที่ ท ำกำรของชมรม ยกเว้น ชมรมนัก ศึ ก ษำ มสธ. จันทบุ รี
ที่ ข อใช้ส ถำนที่ ภำยในศู นย์วิท ยพัฒนำ มสธ. จัน ทบุ รี เป็ นที่ ท ำกำรของชมรม ส่ ว นในจัง หวัด อื่ น ๆ
อีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรำด ระยอง สะแก้ว ชลบุรี ยังไม่มีที่ทำกำร เป็ นหลักแหล่ ง กำรติ ดต่อ
ส่ งจดหมำยไปยัง ชมรมนักศึ กษำส่ วนใหญ่ จะใช้ที่อยู่ที่บ ้ำนของประธำน หรื อ ส่ ง ข่ำ วสำรผ่ำนทำงอี เมล์
ดังนั้นเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงประธำนหรื อคณะกรรมกำรบริ หำรชมรม ที่อยูก่ ็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
14.3 โอกาส (Opportunity)
กำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำของศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีขอ้ ที่เป็ น
โอกำสดังนี้
14.3.1 มีควำมร่ วมมือของเครื อข่ำยชมรมนักศึกษำ ในกำรทำกิจกรรมที่หลำกหลำย เป็ น
ประโยชน์ต่อ นักศึกษำ มหำวิทยำลัย และส่ วนร่ วม และขยำยไปยังเครื อข่ำยบริ กำรกำรศึกษำอื่น ๆ ได้
อำทิ กำรจัดกิจกรรมร่ วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฎรำไพพรรณรี มหำวิทยำลัยบูรพำ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็ นต้น
14.3.2 กำรประชำสัมพันธ์ หรื อแจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ทั้งในส่ วนของ
กิ จกรรมภำยในศู นย์วิท ยพัฒ นำ มสธ. จันทบุ รี หรื อ ในส่ วนของชมรมนัก ศึ ก ษำ มสธ. แต่ ล ะจัง หวัด
สำมำรถทำได้อย่ำงทัว่ ถึ ง ทั้ง 5 จังหวัด โดยเครื อข่ำยชมรมนักศึกษำ มีส่วนช่ วยในกำรประชำสัมพันธ์แจ้ง
ข่ำวสำร อำทิ กิจกรรมรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ กิ จกรรมแนะแนวกำรศึกษำ กิจกรรมลงทะเบียน
เรี ยน กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรเรี ยน กิจกรรมกำรลดกำรออกกลำงคัน
14.4 อุปสรรค (Threat)
กำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำของศูนย์วทิ ยพัฒนำมสธ. จันทบุรี มีขอ้ ที่เป็ น
อุปสรรคดังนี้
15.4.1 ระบบกำรศึกษำ ด้วยมหำวิทยำลัยใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกล ซึ่ งนักศึกษำสำมำรถ
ศึกษำด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งเข้ำชั้นเรี ยน ดังนั้น กำรร่ วมกิ จกรรมชมรมนักศึ กษำ จึ งไม่ได้บงั คับเช่ นกัน
นักศึกษำสำมำรถสมัครเป็ นสมำชิกชมรมนักศึกษำ หรื อไม่ก็ได้ จึงทำให้นกั ศึกษำบำงส่ วนไม่สนใจที่จะเข้ำ
ร่ วมกิจกรรมชมรมนักศึกษำ
14.4.2 งบประมำณ ด้วยนโยบำยในกำรพัฒนำ กิจกรรมชมรมนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
สวนทำงกับงบประมำณที่ ได้รับจัดสรร กำรพัฒนำกิ จกรรมนักศึ กษำกำหนดให้เป็ นไปตำมนโยบำยของ

46

สำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ซึ่ งมีนโยบำยพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำที่ส่งเสริ มผลกำรเรี ยนรู ้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่ งชำติทุกด้ำน ซึ่ งประกอบด้วย กำรจัดกิจกรรมหรื อโครงกำรเพื่อ
ตอบสนองตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ เพื่อให้บณ
ั ฑิตที่สำเร็ จกำรศึกษำ มีลกั ษณะที่พึง
ประสงค์ มีลกั ษณะรู ปแบบกำรจัดกิ จกรรมที่หลำกหลำย แต่งบประมำณที่ได้รับไม่เพียงพอสำหรับกำรจัด
กิจกรรม
จำกกำรวิเครำะห์ดงั กล่ำว จะเห็ นว่ำกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ ยังมี ควำมต้องกำรกำรสนับสนุ น
กำรแก้ไขปั ญหำ ทั้งจำกนักศึกษำ และจำกมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนกิ จกรรมชมรมนักศึ กษำ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เกิ ดกำรพัฒนำและชมรมนักศึกษำมีควำมเข้มแข็ง
ต่อไป

บทที่ 3

องค์ ประกอบของระบบงาน
กำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ของศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นไปตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย ซึ่ งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
งำนกิ จกรรมชมรมนักศึ กษำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช เป็ นงำนที่ เกี่ ยวข้องกับ ชมรม
นักศึกษำเป็ นองค์กรที่เกิดจำกกำรร่ วมกลุ่มกันของนักศึกษำแต่ละจังหวัด ๆ ละ 1 ชมรมเพื่อจัดตั้งเป็ นชมรม
นักศึ กษำ และดำเนิ นกิ จกรรมภำยใต้กำรกำกับดู แลของสำนักบริ กำรกำรศึกษำโดยมี ฝ่ำยกิ จกำรนักศึ กษำ
รับผิดชอบดำเนินกำรดังนี้
1. กำรฟื้ นฟูชมรมนักศึกษำให้มีควำมเข็มแข็ง
2. กำรจัดทำหนังสื อรับรองกำรจัดตั้งชมรมนักศึกษำ
3. กำรจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติและทำเนียบประธำนชมรมนักศึกษำ
4. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของระเบียบกำรดำเนินงำนชมรมนักศึกษำให้เป็ นไปตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
5. กำรจัดสัมมนำผูน้ ำชมรมนักศึกษำ ปี ละ 1 ครั้ง
6. กำรให้คำปรึ กษำแนะนำกำรบริ หำรจัดกำรชมรมนักศึกษำ
7. กำรส่ งเสริ มสนับสนุนให้ชมรมนักศึกษำจัดกำรกิจกรรมนักศึกษำ
8. กำรเดินทำงไปร่ วมกิจกรรมชมรมนักศึกษำ
9. กำรขออนุมตั ิเงิน และคณำจำรย์ไปสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ
10. กำรเบิก-จ่ำยเงินสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ให้ชมรมนักศึกษำ
11. กำรติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษำ
12. กำรจัดทำสรุ ปผลกำรจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษำ
13. กำรจัดทำข่ำวประชำสัมพันธ์ผลงำนของชมรมนักศึกษำ
14. กำรประสำนงำนจัดนักศึกษำเยีย่ มชมกิจกรรมของมหำวิทยำลัย
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2. ประเภทของกิจกรรมชมรมนักศึกษา
กิจกรรมชมรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช กำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมประเภท
ต่ำง ๆ 5 ประเภท ได้แก่
2.1 กิจกรรมทำงวิชำกำร เป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำงวิชำกำรในกำรเรี ยนให้ประสบ
ผลสำเร็ จเช่น โครงกำรเรี ยนอย่ำงไรให้ประสบผลสำเร็ จ โครงกำรเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง โครงกำรห้อง
สอบจำลอง เป็ นต้น
2.2 กิจกรรมกี ฬำและส่ งเสริ มสุ ขภำพ เช่ น กิจกรรมกี ฬำสัมพันธ์ชมรมนักศึกษำ กำรแข่งขัน
กีฬำพื้นบ้ำน เป็ นต้น
2.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่ งแวดล้อม เช่น กิจกรรมออกค่ำยอำสำ กิจกรรม มสธ.
ร่ วมใจต้ำนภัยยำเสพติด เป็ นต้น
2.4 กิ จกรรมเสริ ม สร้ ำ งคุ ณธรรมและจริ ย ธรรม เป็ นกิ จกรรมที่ ช่ วยส่ ง เสริ ม คุ ณธรรมและ
จริ ย ธรรม เช่ น กิ จกรรมไหว้ครู กิ จกรรมแสดงควำมยินดี บ ณ
ั ฑิ ตใหม่ กิ จกรรมรั บ ขวัญน้อ งใหม่ วนั
ปฐมนิเทศ เป็ นต้น
2.5 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม เช่ น กิ จ กรรมรดน้ ำ ด ำหั ว ในวัน สงกรำนต์
ทอดผ้ำป่ ำ ทอดกฐิน กิจรรมงำนลอยกระทง เป็ นต้น

3. ระบบและกลไกการส่ งเสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ตามนโยบายของส านั ก คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
ปั จจุบนั สำนักงำนกรรมกำรอุดมศึกษำ ได้มีนโยบำยให้มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งมีระบบกลไก
ส่ งเสริ ม กิ จกรรมนักศึ ก ษำ เพื่อพัฒนำนักศึ กษำให้มีคุณภำพ และสำเร็ จกำรศึ ก ษำเป็ นบัณฑิ ตที่ มีลกั ษณะ
พึงประสงค์ (เอกสำรประกอบกำรสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึ กษำ สำนักบริ กำรกำรศึกษำ 2555)
ทั้ง นี้ ส ำนัก คณะกรรมกำรกำรอุ ดมศึ กษำ (สกอ.) มี โนบำยให้พ ฒ
ั นำระบบและกลไกกำร
ส่ ง เสริ ม กิ จกรรมนัก ศึ ก ษำ โดยมหำวิทยำลัย สุ โขทัย ธรรมำธิ รำช ซึ่ งจัดกำรศึ ก ษำด้วยระบบกำรศึ ก ษำ
ทำงไกล ถื อเป็ นสถำบันอุดมศึกษำที่มีบทบำทในกำรพัฒนำกำลังคนที่มีคุณภำพให้แก่ประเทศและถือเป็ น
ภำรกิ จหนึ่ งของสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่ งจำเป็ นต้องให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็ นบุคคลที่มี
ควำมสมบูรณ์ท้ งั ร่ ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ ตลอดจนกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
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ระดับ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ ทุ ก ด้ำ น ซึ่ งประกอบด้ว ยด้ำ นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด้ำ นทัก ษะทำงปั ญ ญำ
ด้ำ นทัก ษะควำมสั ม พันธ์ ระหว่ำ งบุ ค คล และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ เชิ งตัวเลขกำรสื่ อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรจัด กิ จ กรรมหรื อ โครงกำรเพื่ อ ตอบสนองตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษำ
สำนักคณะกรรมกำรกำรอุ ดมศึ กษำ (สกอ.) กำหนดเกณฑ์มำตรฐำน และศูนย์ประสำนงำน กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ได้กำหนดเกณฑ์มำตรฐำนระดับมหำวิทำลัย และเกณฑ์มำตรฐำนระดับ
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ตลอดจนแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำร เพื่อให้
เป็ นไปตำมแผนพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำที่กำหนดกิจกรรม หรื อโครงกำร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน
ทั้งระดับมหำวิทยำลัยและศูนย์วทิ ยพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำน (ระดับมหำวิทยำลัย)
1) สถำบันจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริ มผลกำรเรี ยนรู ้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำนซึ่ งประกอบด้วย
- ด้ำนคุณธรรมจริ ยธรรม
- ด้ำนควำมรู้
- ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
- ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
- ด้ำ นทัก ษะกำรวิเ ครำะห์ เ ชิ ง ตัว เลขกำรสื่ อ สำรและกรใช้เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศ
2) มีกิจกรรมให้ควำมรู ้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นกั ศึกษำ
3) มี กำรส่ งเสริ มให้นักศึ ก ษำนำควำมรู ้ ด้ำนกำรประกันคุ ณภำพไปใช้ในกำรจัดกิ จกรรมที่
ดำเนินกำรโดยนักศึกษำอย่ำงน้อย 5 ประเภทสำหรับระดับปริ ญญำตรี และอย่ำงน้อย 2 ประเภทสำหรับระดับ
บัณฑิตศึกษำ จำกกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬำหรื อกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรื อรักษำสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้ำงคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะแลวัฒนธรรม
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4) มีกำรสนับสนุนให้นกั ศึกษำสร้ำงเครื อข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในสถำบันและระหว่ำงสถำบัน
และมีกิจกรรมร่ วมกัน
5) มีกำรประเมินควำมสำเร็ จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
6) มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งกำรจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
(แผนพัฒนำกิจกรรมชมรมนักศึกษำ สำนักบริ กำรกำรศึกษำ 2556-2560)

4. นโยบายสถานศึกษา 3 D ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำชได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำระบบ
กำรศึกษำทำงไกล ที่มุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ให้ประชำชนได้มีโอกำสเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
และพัฒนำผูเ้ รี ยน ให้สำมำรถเรี ยนได้อย่ำงมี ควำมสุ ขและสำเร็ จเป็ นบัณฑิ ตที่ มีคุณภำพซึ่ งสอดคล้องกับ
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิ กำร ที่กำหนดให้สถำนศึกษำพัฒนำผูเ้ รี ยนให้บรรลุเป้ ำประสงค์ คือ เก่ง ดี มีสุข
โดยมุ่งเสริ มพัฒนำชมรมนักศึกษำให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้ำน หรื อ 3 D คือ
Democracy ยึดมัน่ ประชำธิปไตย มีควำมตระหนัก เห็นควำมสำคัญ ศรัทธำ และ
เชื่ อมัน่ กำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตย อันมี พระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข รังเกี ยจกำรทุจริ ตและ
ต่อต้ำนกำรซื้ อสิ ทธิ์ ขำยเสี ยง
Decency มีคุณธรรม ควำมเป็ นไทย
Drug-free ห่ำงไกลยำเสพติด
วัตถุประสงค์ ของนโยบาย 3 D
1. สร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจแก่ชมรมนักศึกษำ ตำมนโยบำย 3 D ด้ำนประชำธิปไตย
ด้ำนคุณธรรม และด้ำนกำรป้ องกันยำเสพติด แก่นกั ศึกษำ
2. พัฒนำบุคลำกรชมรมนักศึกษำให้มีควำมรู้และทักษะกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อกำร
พัฒนำชมรมนักศึกษำ 3 D อย่ำงมีคุณภำพ
3. ให้ควำมร่ วมมือกับทุกฝ่ ำยในกำรดำเนินตำมนโยบำยคุณภำพ 3 D
(เอกสำรประกอบกำรประชุมอำจำรย์ที่ปรึ กษำ สำนักบริ กำรกำรศึกษำ 2555)
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5. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค์ ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหำวิท ยำลัย สุ โขทัย ธรรมำธิ รำชได้ ออกประกำศเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์
เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรอุดรมศึกษำ เรื่ อง แนวทำงกำรปฏิ บตั ิตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2555 ตำมสำเนำประกำศในหน้ำถัดไป
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มหาวิทยาลัยได้ กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ไว้ ดังนี้

ภำพที่ 3.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
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6. การประกันคุณภาพกับกิจกรรมชมรมนักศึกษา
กำรประกัน คุ ณ ภำพกับ กิ จ กรรมชมรมนัก ศึ ก ษำ เพื่ อ ต้อ งกำรให้ช มรมนัก ศึ ก ษำปรั บ ปรุ ง
พัฒนำกำรจัดกิ จกรรมให้มีคุณภำพมำกขึ้น และดำเนิ นกำรตำมนโยบำยรั ฐบำลให้ส่งเสริ มกิ จกรรมชมรม
นักศึกษำที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ (เอกสำรประกอบกำรประชุ ม
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ สำนักบริ กำรกำรศึกษำ 2554 )
วัตถุประสงค์ การประกันคุณภาพ
เพื่อปรับปรุ ง และพัฒนำคุณ ภำพ และมำตรฐำนกำรจัดกิ จกรรมชมรมนักศึกษำให้มีมำตรฐำน
ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
วิธีการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
กำรประกันคุ ณภำพจะต้องมี ระบบกระบวนกำรที่ เริ่ ม ต้นจำกกำรวำงแผนและมี ตัวบ่ ง ชี้
ควำมส ำเร็ จที่ ชัด เจน (Plan) มี ก ำรดำเนิ นงำนและเก็ บ ข้อมู ล ตำมแผน (Do) กำรตรวจสอบประเมิ นผล
เที ยบกับแผน (Check) และมีกำรพัฒนำปรั บปรุ งตำมผลกำรประเมิ นอย่ำงเป็ นระบบ (Act) หรื อที่เรี ยกว่ำ
วงจรคุณภำพ (PDCA)
แนวคิดการประกันคุณภาพกับกิจกรรมชมรมนักศึกษา
ชมรมนัก ศึ ก ษำ สำมำรถนำควำมรู้ และทัก ษะของวงจรคุ ณ ภำพ (PDCA) ไปใช้ใ นกำรจัด
กิจกรรมชมรมนักศึกษำได้ทุกกิจกรรม ดังตัวอย่ำง ตำรำงที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 ตัวอย่ำงวงจรคุณภำพ (PDCA) กับกิจกรรมชมรมนักศึกษำ
วงจรคุณภาพ
P = Plan

กิจกรรมวิชาการ
-กำรสำรวจควำมต้องกำรของสมำชิกในกำรทำกิจกรรมวิชำกำรต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมเรี ยน
อย่ำงไรให้ประสบควำมสำเร็ จ
-วำงแผนกำรจัดกิจกรรมตำมควำมต้องกำรของสมำชิก
-วำงทีมดำเนินกำร
-วำงกลุ่มเป้ ำหมำย

D = Do

-ดำเนินกรรมวิชำกำรต่ำง ๆ ตำมที่วำงไว้

C = Check

-ประเมินผลกำรดำเนินกำรและนำผลมำเปรี ยบเทียบกับเป้ ำหมำย

A= Action

-ปรับปรุ งโครงกำรกิจกรรมวิชำกำรต่ำง ๆ
-ปรับปรุ งวิธีกำรจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตำมผลกำรประเมิน
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7. การประกันคุณภาพของศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
จำกกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนปี กำรศึกษำ 2555 เพื่อให้สะท้อนคุณภำพกำรดำเนิ นงำนจริ ง
ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินตนเองครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน ใช้รอบเวลำตำมปี
กำรศึกษำ 2555 (1 กรกฎำคม 2555 - 30 มิถุนำยน 2556) และข้อมูลด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร ใช้รอบเวลำตำม
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลำคม 2554 - 30 กันยำยน 2555) โดยอิงเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำระดับอุดมศึก ษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และกำรประเมิน
คุ ณภำพภำยนอก รอบสำม ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุ ณภำพกำรศึ กษำ (สมศ.) ในปี
กำรศึกษำ 2555

ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.จันทบุรี ได้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมกรอบมำตรฐำน

คุณภำพของ สกอ. (6 ตัวบ่งชี้ ) ผลกำรประเมินตนเองอยูท่ ี่ระดับคะแนน 4.67 และตัวบ่งชี้ คุณภำพเพิ่มเติม
ของ สมศ. (2ตัวบ่งชี้ ) รวมทั้งสิ้ น 8 ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตนเองอยูท่ ี่ระดับคะแนน 4.34
ทั้งนี้ สำหรับนักแนะแนวกำรศึ กษำและอำชี พ รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ที่ 3.2 ระบบและกลไกกำร
ส่ ง เสริ ม กิ จกรรมนัก ศึ ก ษำ รอบปี ที่ ใ ช้นับ ผลงำน : ปี กำรศึ ก ษำ 2555 (1 ก.ค. 55 - 30 มิ .ย. 56) ผลกำร
ดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนดังตำงรำงที่ 3.2
ตำรำงที่ 3.2 เกณฑ์กำรประเมินระบบและกลไกรกำรส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษำ
คะแนน 1

คะแนน 2

มีกำรดำเนินกำร 1 ข้อ มีกำรดำเนินกำร 2 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีกำรดำเนินกำร 3

มีกำรดำเนินกำร 5 ข้อ

มีกำรดำเนินกำร 6 ข้อ

หรื อ 4ข้อ
ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการ
เอกสารอ้ างอิง

1. มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริ มผล

- มีกำรจัดทำแผนส่งเสริ ม

กำรเรี ยนรู ้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

กิจกรรม / โครงกำรนักศึกษำ ของ 1(1) แผนกิจกรรม

โดยแต่ละศูนย์ตอ้ งจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้

ศวน.มสธ. จันทบุรี รวม 5 จังหวัด ชมรมนักศึกษำ ของ

ครอบคลุม อย่ำงน้อย 3ประเด็นใน 5 ประเด็นจำกประเด็น

ประจำปี 2555 จัดทำแผนกำร

ดังต่อไปนี้

จัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้

- ด้ำนคุณธรรมจริ ยธรรม

ครอบคลุม อย่ำงน้อย 3 ประเด็น

ศวนมสธจบ 3.2 -

ศวน.จันทบุรี
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เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

- ด้ำนควำมรู ้
- ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
- ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
- ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่ อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ใน 5 ประเด็นจำกประเด็น

ทั้งนี้ ศู นย์ วทิ ยพัฒนาทั้ง 10 ศู นย์ ต้องมีข้อตกลงร่ วมกันเพือ่ ให้

- ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ (มี

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ

กิจกรรมในแผน)

มหาวิทยาลัยครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น

รายการ
เอกสารอ้ างอิง

ดังต่อไปนี้
- ด้ำนคุณธรรมจริ ยธรรม (มี
กิจกรรมในแผน)
- ด้ำนควำมรู ้ (มีกิจกรรมในแผน)

- ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ (มีกิจกรรมในแผน)
- ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลขกำรสื่ อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ไม่มี
กิจกรรมในแผน)

2. มีกิจกรรมให้ควำมรู ้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ศวน.มสธ.จันทบุรี มีจดั โครงกำร

ศวนมสธจบ 3.2 -

แก่นกั ศึกษำ

สัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรเครื อข่ำย

2(1)ศวน.มสธ.จบ.

ประกันคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่ 3.2-2(1)โครงกำร
รับผิดชอบของศวน. มสธ.

สัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร

จันทบุรี เมื่อวันที่วนั ที่ 10

เครื อข่ำยประกัน

กันยำยน 2555

คุณภำพกำรศึกษำ
พร้อมภำพถ่ำย
กิจกรรม

3. ศูนย์วทิ ยพัฒนำแต่ละศูนย์ตอ้ งมีกำรส่งเสริ มให้นกั ศึกษำระดับ ศวน.มสธ.จันทบุรีมีกำรส่งเสริ ม

ศวนมสธจบ 3.2 -

ปริ ญญำตรี นำควำมรู ้ดำ้ นกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจัด

ให้นกั ศึกษำ ระดับปริ ญญำตรี นำ

3(1) สรุ ปรำยงำนผล

กิจกรรมที่ดำเนินกำรโดยนักศึกษำ อย่ำงน้อย 2 ใน 5ประเภท

ควำมรู ้ดำ้ นประกันคุณภำพไปใช้

กำรดำเนินกิจกรรม

จำกกิจกรรมต่อไปนี้

ในกำรจัดกิจกรรมที่ดำเนินกำร

โดยชมรมนักศึกษำ

- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โดยนักศึกษำ จำนวน 2

ปี 55-56

- กิจกรรมกีฬำหรื อกำรส่งเสริ มสุขภำพ

ประเภท โดยมติที่ประชุม

ศวนมสธจบ 3.2 -

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรื อรักษำสิ่ งแวดล้อม

ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ ครั้ง

3(2) รำยงำนผล
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการ
เอกสารอ้ างอิง

- กิจกรรมเสริ มสร้ำงคุณธรรมและจริ ยธรรม

ที่ 1/ 2555 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม

กิจกรรมทอดผ้ำป่ ำ

- กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม

2555 ได้มอบให้ศูนย์วทิ ยพัฒนำ

เพื่อกำรศึกษำโดย

ทั้งนี้ ศู นย์ วทิ ยพัฒนาทั้ง 10 ศู นย์ ต้องมีข้อตกลงร่ วมกันเพือ่ ให้

มสธ. กลับไปหำรื อกับบุคลำกรที่ ชมรมนักศึกษำ

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีด่ าเนินการโดยนักศึกษาระดับ

รับผิดชอบให้เลือก ไม่นอ้ ยกว่ำ 2

ปริญญาตรีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต้ องครอบคลุมทั้ง 5

ใน 5 กิจกรรม ซึ่งศูนย์วทิ ยพัฒนำ 3(3) รำยงำนผล

ประเภท

มสธ. จันทบุรี ได้
ส่ งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ศวนมสธจบ 3.2 กิจกรรมกีฬำต้ำนยำ
เสพติดโดยชมรม
นักศึกษำ

ทีด่ าเนินการโดยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬำหรื อกำรส่งเสริ ม
สุขภำพ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรื อ
รักษำสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้ำงคุณธรรม
และจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. มีกำรสนับสนุนให้นกั ศึกษำสร้ำงเครื อข่ำยพัฒนำคุณภำพ

ศวน.มสธ.จันทบุรี มีกำร

ศวนมสธจบ 3.2 -

ภำยในสถำบันและระหว่ำงสถำบัน และมีกิจกรรมร่ วมกัน

สนับสนุนให้นกั ศึกษำสร้ำง

4(1) โครงกำร

เครื อข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยใน

สัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร

สถำบันและระหว่ำงสถำบัน โดย เครื อข่ำยประกัน
จัดสัมมนำเชิงวิชำกำรเครื อข่ำย

คุณภำพกำรศึกษำ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

พร้อมภำพถ่ำย

ร่ วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฎรำไพ

กิจกรรม

พรรณี เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2555
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รายการ
เอกสารอ้ างอิง

5. มีกำรประเมินควำมสำเร็ จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัด

- มีกำรประเมินผลสำเร็จตำม

ศวนมสธจบ 3.2 -

กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ

วัตถุประสงค์โครงกำร/กิจกรรม

5(1) รำยงำนผล

พัฒนำคุณภำพ

กิจกรรมสัมมนำเชิง

กำรศึกษำภำยในสถำบัน และ
ระหว่ำงสถำบัน

ปฏิบตั ิกำรเครื อข่ำย
บริ กำรกำรศึกษำ

- มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ ศวนมสธจบ 3.2 ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม / โครงกำร

5(2) รำยงำนกิจกรรม
ทอดผ้ำป่ ำเพื่อ
กำรศึกษำ
ศวนมสธจบ 3.2 5(3) รำยงำนผล
กิจกรรมกีฬำต้ำนยำ
เสพติด

6. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งกำรจัด

นำผลกำรประเมินไปปรับปรุ ง

ศวนมสธจบ 3.2 -

กิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ

แผนหรื อปรับปรุ งกำรจัดกิจกรรม 6(1) สรุ ปผลกำร
เพื่อพัฒนำนักศึกษำ โดย จัด

สัมมนำผูน้ ำชมรม

กิจกรรมสัมมนำผูน้ ำชมรม

นักศึกษำ ปี 2556

นักศึกษำ ที่จะช่วยให้นกั ศึกษำ
มสธ. ได้มีโอกำส มำพบปะ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นปั ญหำ
และข้อเสนอแนะกำรทำกิจกรรม
และจำกผลกำรประเมินในกำร
ดำเนินงำนด้ำนกิจกรรมชมรม
นักศึกษำกิจกรรมที่
ผ่ำนมำ โดยกำรสัมมนำดังกล่ำว
ได้เชิญผูแ้ ทนชมรมนักศึกษำ
มสธ. ทั้ง 5 จังหวัด ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ศูนย์วทิ ย พัฒนำ มสธ.
จันทบุรี ร่ วมสัมมนำ
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ผลการประเมิน
ปี การศึกษา 2555

การบรรลุเป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน

ค่ำเป้ ำหมำย
5.00
ผลกำรดำเนินงำน

6

*กำรบรรลุเป้ ำหมำย = บรรลุเป้ ำหมำย

= ไม่บรรลุเป้ ำหมำย

(เอกสำรกำรประกันคุณภำพ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ประจำปี 2556)

8. ทรัพยากรบุคคล
งำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ เป็ นงำนที่ตอ้ งอำศัยควำมร่ วมมือจำกบุคลำกรในหน่วยงำนต่ำง ๆ
ภำยในศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ซึ่ งมีหน่วยงำนทั้งหมด 3 งำน ได้แก่
8.1 งำนอำนวยกำรและธุรกำร รับผิดชอบงำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนกำรเงิน งำนบัญชี
งำนพัสดุครุ ภณั ฑ์ งำนอำคำรสถำนที่ งำนยำนพำหนะ งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนประชำสัมพันธ์
งำนประกันคุ ณภำพ กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรจัดกำรควำมรู ้ กำรควบคุ มภำยใน กำรจัดทำแผนปฏิ บตั ิ
รำชกำรประจำปี และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
8.2 งำนส่ งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ รับผิดชอบงำน รณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ กำร
จำหน่ ำ ยระเบี ยบกำรสมัค ร กำรรั บ ลงทะเบี ย นเรี ย น งำนแนะแนวกำรศึ ก ษำและอำชี พ กำรปฐมนิ เทศ
นักศึกษำ ให้คำปรึ กษำ กำรจัดนิทรรศกำร งำนสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ และชมรมบัณฑิต
กำรดูแลมำตรฐำนเครื อข่ำยให้บริ กำรในท้องถิ่น กำรจัดกิ จกรรมร่ วมกับสมำคมสุ โขทัยธรรมำธิ รำช กำร
ร่ วมมือองค์กรอื่นในท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มภำพลักษณ์ กำรบริ กำรวิชำกำรแก่สังคมในลักษณะต่ำง ๆ และงำน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
8.3 งำนบริ กำรสื่ อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ รับผิดชอบกำรให้บริ กำรห้องสมุดและ
สื่ อกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยผลิ ต กำรบริ กำรเทคโนโลยีต่ำง ๆ กำรผลิ ตสื่ อพื้นฐำน ประสำนงำนเชื่ อมโยง
เครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ ข องมหำวิ ท ยำลัย กำรส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ศิ ล ปวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น กำรบ ำรุ ง รั ก ษำ
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โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงเครื อข่ำยระหว่ำงห้องสมุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และงำนอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมำย
โดยทั้ง 3 งำน ภำยในศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีบุคลำกรจำนวน 18 คน ดังตำรำงที่ 2.4
ตำรำงที่ 3.3 อัตรำกำลังบุคลำกรศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

หน่วย : คน
สายสนับสนุน

รวม

ข้ำรำชกำร

6

6

พนักงำนมหำวิทยำลัย

3

3

ลูกจ้ำงประจำลักษณะพิเศษ

1

1

ลูกจ้ำงชัว่ ครำวรำยเดือน (เงินรำยได้)

8

8

รวม

18

18

ประเภทบุคลากร

สายวิชาการ

9. งบประมาณการดาเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา
งบประมำณสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะได้แก่
9.1 งบประมำณที่มหำวิทยำลัยจัดสรรให้ศูนย์วทิ ยพัฒนำมสธ. จันทบุรี โดยจัดสรร
งบประมำณประจำปี ให้ศู นย์วิท ยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี ตำมแผนงำนกำรจัด กำรศึ ก ษำ ภำรกิ จพื้ นฐำน
พัฒนำกำรให้บ ริ ก ำรกำรศึ ก ษำ (กิ จกรรมบริ ก ำรกำรศึ ก ษำ ศวน. มสธ. จันทบุ รี) ผลผลิ ตระดับ กิ จกรรม
โครงกำร รหัส ก.1.3.8(8) ผลผลิตกำรบริ กำรกำรศึกษำ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ในหมวดค่ำใช้สอย
สำหรับกิจกรรมนักศึกษำ ในกำรสร้ำงเครื อข่ำยกำรศึกษำ โดยจัดสรรเป็ นงบประมำณสำหรับกำรเดินทำง
ไปร่ วมกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ และชมรมบัณฑิ ต ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตรำด
ระยอง สระแก้ว ชลบุรี โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยให้สอดคล้องกับจำนวนครั้ง ของกิจกรรมชมรมนักศึกษำ
ที่จดั ขึ้นประมำณ 20-25 ครั้งต่อปี และงบประมำณสำหรับโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษำ ซึ่ งดำเนินกำร
โดยศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี อำทิ กำรสัมมนำผูน้ ำชมรมนักศึกษำ กำรสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรเครื อข่ำย
บริ กำรกำรศึกษำ
9.2 งบประมำณที่มหำวิทยำลัยจัดสรรให้สำหรับ กำรจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษำ มสธ.
ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ซึ่ งดำเนิ นกำรจัด กิ จกรรมโดยชมรมนักศึกษำ
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แต่ละจังหวัด ตำมแผนงำนกำรจัดกำรศึกษำ จัดสรรงบประมำณให้ชมรม ละ 10,000 บำท ต่อปี โดยกำร
จัดกิ จกรรมของชมรมนักศึกษำ ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่จดั ใน 1 ปี แต่ตอ้ งไม่มี วัตถุประสงค์ในทำงกำรเมือง
และต้องไม่ขดั ต่อกฎหมำยของบ้ำนเมืองและศี ลธรรมอันดี ของประชำชน ทั้งนี้ กิจกรรมที่ จดั ต้องอยู่ใน
ขอบเขตของวัตถุประสงค์ดงั นี้
- เผยแพร่ ประชำสั มพันธ์ ข้อมู ลข่ ำวสำร กิ จกรรมและเกี ยรติ คุ ณของมหำวิทยำลัยแก่
นักศึกษำ
- เป็ นศูนย์กลำงในกำรพบปะแลกเปลี่ ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็ นด้ ำนวิชำกำรและวิชำชี พ
ระหว่ำงนักศึกษำกับนักศึกษำ หรื อนักศึกษำกับคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย
- ส่ งเสริ มควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับนักศึกษำ และระหว่ำงนักศึกษำกับ
นักศึกษำ
- ให้บริ กำร ให้ควำมร่ วมมือด้ำนวิชำกำร วิชำชีพที่เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษำและชุมชน

10. งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา ในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
งำนกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี มีข้ นั ตอนกำร
ปฏิบตั ิงำน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. วำงแผนกิจกรรมนักศึกษำ
2. ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม และอนุมตั ิงบประมำณสนับสนุน
3. ประสำนงำน /ให้คำปรึ กษำ
4. เตรี ยมควำมพร้อม
5. จัดกิจกรรม
6. ประเมินผล/รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
จำกขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี แสดง
เป็ นดังภำพที่ 3.2
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1.วางแผนการจัดกิจกรรม
ชมรมนักศึกษา
1. แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ.

2.ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรมและงบประมาณสนับสนุน

จันทบุรี
2. แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ตรำด
3. แผนกิจกิจกรรมชมรม มสธ. สระแก้ว

3.ประสานงาน /ให้ คาปรึกษา

4. แผนกิจรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ระยอง
5. แผนกิจรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ชลบุรี

4.เตรียมความพร้ อม
5.จัดกิจกรรม
6.ประเมิน/รายงานผลการจัดกิจกรรม

ภำพที่ 3.2 ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
จำกขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี อธิบำย
ได้ดงั นี้
1. การวางแผนจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยชมรมนักศึกษา
กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ ในแต่ละปี จำเป็ นต้องมีกำรวำงแผนกำร จัดกิจกรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำยพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำตำมตัวชี้ วดั ที่ 3.2 ระบบกลไกในกำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำ
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ มำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ โดยคำนึง ถึงลักษณะของกิ จกรรม
ประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลำ และงบประมำณ
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณสนันสนุน
กำรขออนุมตั ิจดั กิจกรรม ดำเนินกำรหลังจำกที่ได้วำงแผนกำรจัดกิจกรรมเรี ยบร้อยแล้ว
โดยชมรมนักศึกษำจัดส่ งโครงกำรที่ตอ้ งกำรจะดำเนิ นกำร เสนอผ่ำนศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
เพื่อจัดทำบันทึกเสนอขออนุมตั ิจดั โครงกำรและงบประมำณสนับสนุนตำมแผน
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3. ประสานงาน และการ ให้ คาปรึกษา
หลัง จำกทรำบผลกำรอนุ มตั ิ โครงกำรแล้ว ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี จะแจ้ง ให้ชมรม
นักศึกษำรับทรำบ และประสำนงำนกับฝ่ ำยต่ำง ๆ ทั้ง ชมรมนักศึกษำ ฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึ กษำ
โดย ทำหนัง สื อเชิ ญอำจำรย์ที่ ป รึ ก ษำชมรม และอำจำรย์ฝ่ ำยกิ จกำรนัก ศึ ก ษำ ของมหำวิท ยำลัย เข้ำ ร่ วม
กิจกรรมของชมรมนักศึกษำที่จะจัดขึ้น ส่ งไปยังฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำ สำนักบริ กำรกำรศึกษำ และทำหน้ำที่
ให้คำปรึ กษำ แนะนำเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ
4. เตรียมความพร้ อม
เตรี ยมควำมพร้อมสำหรับกำรให้กำรสนับสนุน ด้ำนต่ำง ๆ แก่ ชมรมนักศึกษำหลังจำก
ชมรมนักศึกษำ มสธ. ได้รับแจ้งผลกำรอนุมตั ิ จะดำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมที่กำหนด โดยชมรมนักศึกษำ
จะเตรี ยมควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำหนดวันเวลำ สถำนที่ อำหำร ที่พกั วิทยำกร เอกสำรสำหรับแจก
ประชำสัมพันธ์ เชิ ญชวนสมำชิ กร่ วมกิ จกรรม เป็ นต้น

นอกจำกนี้ ในกิ จกรรมทำงวิชำกำรบำงกิ จกรรม

นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ จะต้องทำหน้ำที่เป็ นวิทยำกรให้ควำมรู้ จึงต้องมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมใน
กำรเป็ นวิทยำกรสำหรับกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย
5. จัดกิจกรรมตามกาหนด
หลังจำกเตรี ยมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ เรี ยบร้อย ก่อนถึงกำหนดจัดกิจกรรม ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุ รี จะประสำนงำนยืนยันกำรจัดกิ จกรรมของชมรมนักศึ กษำ อี กครั้ ง ว่ำไม่ มีกำรเปลี่ ย นแปลงอะไร
หรื อไม่อย่ำงไร หำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง หรื อปั ญหำอุปสรรคใด กิจกรรมจะจัดตำมกำหนด
6. ประเมิน / รายงานผลการจัดกิจกรรม
เมื่อเสร็ จสิ้ นกำรจัดกิจกรรม ชมรมนักศึกษำ ต้องจัดส่ งสรุ ปผลกำรจัดกิจกรรม พร้อม
ภำพถ่ำยกิจกรรมและเอกสำรหลักฐำนค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ใบเสร็ จรับเงิ น หรื อใบสำคัญรับเงิ น พร้อมสำเนำ
บัตรประจำตัวผูร้ ับเงิน ให้ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เพื่อขอเบิกเงินสนับสนุน ตำมที่ได้รับอนุ มตั ิจำก
มหำวิทยำลัยต่อไป
กำรรำยงำนผล ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี รวบรวมสรุ ป ข้อมูล กำรจัดกิ จกรรมชมรม
นักศึ กษำ แต่ละจังหวัด จัดทำรำยงำนเพื่อนำเสนอ ฝ่ ำยกิ จกำรนักศึ กษำ สำนัก บริ กำรกำรศึ กษำ เมื่ อสิ้ น
ปี งบประมำณ และนำเสนอรำยงำนกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ
มสธ. จันทบุรี ในกำรสัมมนำผูน้ ำชมรมนักศึกษำ มสธ. ทัว่ ประเทศ ต่อไป

บทที่ 4

ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่ างเป็ นระบบ
กำรปฏิบตั ิงำนกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นภำรกิ จหนึ่ งที่
สำคัญเพรำะศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เป็ นหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยในส่ วนภูมิภำค มีภำระหน้ำที่ใน
กำรรับผิดชอบดูแล กิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตรำด
ระยอง สระแก้ว ชลบุรี เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ เป็ นไปตำมนโยบำย สอดคล้องกับมำตรฐำน
คุณวุฒิกำรศึกษำ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบศู นย์ วิทยพัฒนา
มสธ. จันทบุรี
ทั้งนี้ กำรปฏิ บตั ิงำนกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ จำเป็ นต้องมีควำมเข้ำใจใน ขั้นตอนดำเนิ นงำน และรู ้
กระบวนกำรทำงำนที่ชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทำงในปฏิ บตั ิงำนให้ประสบผลสำเร็ จ ซึ่ งมีรำยละเอียดของ
ขั้นตอนของกำรปฏิ บตั ิงำนกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี
ดังนี้
1. วำงแผนกิจกรรมนักศึกษำ
2. ขออนุมตั ิจดั กิจกรรมและงบประมำณสนับสนุน
3. ประสำนงำน /ให้คำปรึ กษำ
4. เตรี ยมควำมพร้อม
5. จัดกิจกรรม
6. ประเมินผล/รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ข้ นั ตอนกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี แสดงแผนผังดังภำพที่ 4.1
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1.วางแผนการจัดกิจกรรม
ชมรมนักศึกษา
1. แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ.

2.การขออนุมตั จิ ดั กิจกรรมและงบประมาณสนับสนุน

จันทบุรี
2. แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ตรำด
3. แผนกิจกิจกรรมชมรม มสธ. สระแก้ว

3.ประสานงาน /ให้ คาปรึกษา

4. แผนกิจรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ระยอง
5. แผนกิจรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ชลบุรี

4.เตรียมความพร้ อม
5.จัดกิจกรรม
6.ประเมิน/รายงานผลการจัดกิจกรรม

ภำพที่ 4.1 ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
จำกขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.
จันทบุ รี คื อกำรจัดกิ จกรรมนัก ศึ กษำ ซึ่ งจัดกิ จกรรมโดยชมรมนักศึกษำ มสธ. ทั้ง 5 จังหวัดในเขตพื้ น
รับผิดชอบให้บริ กำรของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ได้แก่ จันทบุรี ตรำด ระยอง สระแก้ว ชลบุรี โดยอยู่
ภำยใต้กำรควบคุมดูแล ของศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีรำยละเอียดกำรปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้
1. การวางแผนจัดกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งนี้กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำในแต่ละปี จำเป็ นต้องมีกำรวำงแผนกำร จัดกิจกรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำยพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำตำมตัวชี้ วดั ที่ 3.2 ระบบกลไกในกำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำ
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ มำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ โดยคำนึงถึงลักษณะของกิจกรรม
ประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลำ และงบประมำณ เพื่ อให้ชมรมนักศึ กษำ มสธ. แต่ละจังหวัด ได้มีโอกำส
พบปะ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์ในกำรจัดกิจกรรม และวำงแผนกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
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ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย

เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมด้ำน เวลำ สถำนที่ เนื่องจำกนักศึกษำ มสธ.

ส่ วนใหญ่มี งำนทำงำน และมีภำระหน้ำที่ ที่ตอ้ งรับผิดชอบ กำรเดิ นทำงมำร่ วมกิ จกรรมนัก ศึ กษำ จึ งต้อง
เป็ นไปอย่ำงมีประโยชน์และคุม้ ค่ำ
ดังนั้น กำรที่จะจัดทำแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จำเป็ นต้อง
กำหนดให้มีกำรจัดสัมมนำผูน้ ำชมรมนักศึกษำ มสธ. ภำคตะวันออก 5 จังหวัด เพื่อวำงแผนกำรจัดกิจกรรม
ร่ วมกัน ทั้ง 5 จัง หวัด โดยเชิ ญอำจำรย์ที่ ป รึ ก ษำ เข้ำ ร่ วมกิ จกรรมเพื่ อให้ค ำแนะนำ และแนวทำงกำรจัด
กิจกรรม ดำเนินกำรดังนี้
กำรจัดกำรสัมมนำผูน้ ำชมรมนักศึกษำ มสธ. ภำคตะวันออก ซึ่งดำเนินกำรจัดโดยศูนย์วทิ ย
พัฒนำ มสธ. จันทบุรี กำหนดจัดในช่ วง เดื อน ตุลำคม - พฤศจิกำยน ของทุกปี

เพื่อหำรื อเกี่ ยวกับกำร

จัดกิจกรรม รำยงำยผลกำรจัดกิจกรรม ปี ที่ผำ่ นมำ และวำงแผนกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำในปี ต่อไป
ทั้งนี้ในกำรสัมมนำผูน้ ำชมรมนักศึกษำดังกล่ำว นอกจำกนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
จะเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรขั้นตอนต่ำง ๆ แล้วยังต้องทำหน้ำที่วิทยำกร ในกำรควำมรู้ ที่เป็ นประโยชน์ แก่ ชมรม
นักศึกษำในเรื่ องต่ำง ๆ เช่ น ข้อมูลเกี่ ยวกับกำรจัดทำแผนกิ จกรรม กำรเขียนโครงกำร กำรบริ หำรชมรม
กำรสร้ำงควำมสำมัคคี กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็ นต้น สำหรับข้อมูลสำคัญที่จำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ชมรม
นักศึกษำควรรับรู้เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรจัดทำแผนกิจกรรมของชมรมนักศึกษำมีดงั นี้
1) กำรพิจำณำลักษณะ หรื อประเภทของกิจกรรมที่ชมรมนักศึกษำ จะจัดขึ้นนั้นต้อง
คำนึ งถึงควำมสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนระดับมหำวิทยำลัย และเกณฑ์มำตรฐำนระดับศูนย์วิทยพัฒนำ
มสธ. ตลอดจนแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำร เพื่อพัฒนำนักศึกษำที่
ส่ งเสริ มผลกำรเรี ยนรู ้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน ซึ่ งประกอบด้วย
- ด้ำนคุณธรรมจริ ยธรรม
- ด้ำนควำมรู้
- ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
- ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
- ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่ อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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นอกจำกนี้เพื่อให้แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของมหำวิทยำลัย
ครอบคลุ มทั้ง 5 ประเด็ น ศู นย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จะต้องส่ ง เสริ ม ให้นักศึ ก ษำระดับปริ ญญำตรี
นำควำมรู ้ ด้ำนกำรประกันคุ ณภำพไปใช้ในกำรจัดกิ จกรรมที่ ดำเนิ นกำรโดยนัก ศึ กษำ อย่ำงน้อย 2 ใน 5
ประเภทจำกกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬำหรื อกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรื อรักษำสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้ำงคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
ดังตัวอย่ำงกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริ มผลกำรเรี ยนรู ้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ตำมตำรำงที่ 4.1
ตำรำงที่ 4.1 ตัวอย่ำงกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริ มผลกำรเรี ยนรู ้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
กิจกรรม/โครงการ

ประเภทกิจกรรม

ส่ งเสริมคุณลักษณะ

วันเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่
จัดกิจกรรม
1.โครงกำรเตรี ยมควำม

กิจกรรมวิชำกำร

พร้อมก่อนสอบ

1.ด้ำนควำมรู้

8 ก.ค.2555

ชมรมนักศึกษำ

2.ด้ำนทำงปัญญำ

ณ โรงเรี ยนตรำษ

มสธ. ตรำด

ตระกำรคุณ
2.โครงกำรอบรมพัฒนำ กิจกรรมวิชำกำร

1.ด้ำนควำมรู้

13 พ.ย.2555

ชมรมนักศึกษำ

ทักษะพูด

2.ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์

ณ โรงเรี ยนชลกันยำนุกลู มสธ. ชลบุรี

ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
3.โครงกำรกีฬำต้ำนยำ

กีฬำหรื อกำรส่ งเสริ ม

1.ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

8 ก.ย.2555

ชมรมนักศึกษำ

เสพติด เชื่อมสัมพันธ์

สุ ขภำพ

2.ด้ำนคุณธรรมจริ ยธรรม

ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.

มสธ. จันทบุรี

เครื อข่ำยชมรมนักศึกษำ กิจกรรม 3D

3.ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์

จันทบุรี

มสธ. ภำคตะวันออก

ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
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ทั้งนี้เมื่อชมรมนักศึกษำแต่ละจังหวัดได้หำรื อร่ วมกัน ในกำรกำหนดกิจกรรมต่ำง ๆ ตำม
ลักษณะของกิจกรรมแล้ว ทุกชมรมจะต้องนำกิจกรรมมำใส่ ไว้ในแผนกำรจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด
ดังตัวอย่ำงตำมตำรำงที่ 4.2
ตำรำงที่ 4.2 ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำแต่ละจังหวัด
ลาดับ วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่จัด
กิจกรรม

1

16 ต.ค. 56

เตรี ยมควำมพร้อม

โรงเรี ยน

ก่อนสอบ

ชลกันยำนุกลู

แหล่ง

จานวน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
-

-

ผลการ
ดาเนินงาน

นักศึกษำใหม่

ชมรม น.ศ.
ชลบุรี

ชุดวิชำไทยศึกษำ
2
3

4

18 ธ.ค 56
3-5 ธ.ค. 56

1 เม.ย. 556

อบรมพัฒนำทักษะ

โรงเรี ยน

สนับสนุน 2,000

สมำชิกชมรม

ชมรม น.ศ.

กำรพูด

ชลกันยำนุกลู

จำก มสธ.

น.ศ. ชลบุรี

ชลบุรี

ทอดผ้ำป่ ำเพื่อ

โรงเรี ยนบ้ำน

สนับสนุน 2,000

สมำชิกชมรม

ชมรม น.ศ.

กำรศึกษำ

คลองปลำโด

จำก มสธ.

น.ศ. ชลบุรี

ชลบุรี

(ร่ วมกัน 5 จังหวัด)

จังหวัดสระแก้ว

ประชุมใหญ่สำมัญ

โรงเรี ยน

สมำชิกชมรม

ชมรม น.ศ.

ประจำปี 54 และ

ชลกันยำนุกลู

น.ศ. ชลบุรี

ชลบุรี

สมำชิกชมรม

ชมรม น.ศ.

น.ศ. ชลบุรี

ชลบุรี

-

-

แสดงควำมยินดี
บัณฑิตใหม่
5

1 พ.ค. 56

ทัศนศึกษำ มสธ.

มสธ.

สนับสนุน
จำก มสธ.

2,000

2) รวบรวมข้อมูลแผนจัดกิจกรรม หลังจำกกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมเรี ยบร้อย
แล้ว ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จะดำเนิ นกำร รวบรวมข้อมู ลแผนกิ จกรรมชมรมนักศึ กษำของ ทั้ง 5
จังหวัด (จันทบุรี ตรำด ระยอง สระแก้ว ชลบุรี) นำมำรวมกันเป็ นแผนกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ.
ของภำคตะวัน ออก โดยน ำมำใส่ ไ ว้ใ นตำรำงรวมแผนกิ จ กรรมชมรมนัก ศึ ก ษำ มสธ. ภำคตะวัน ออก
ตัวอย่ำงดังตำรำงที่ 4.3
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ตำรำงที่ 4.3 ตัวอย่ำงตำรำงรวมแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ภำคตะวันออก
ที่

กิจกรรม /
โครงกำร

ประเภท

จำนวน

กิจกรรม

นศ. / คน

ปี 2555
ต.ค.

1 กำรบริ หำรจัดกำร

1

30

สถำนที่

วัน /เดือน/ ปี / ที่จดั กิจกรรม
ปี 2556

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

อำจำรย์ที่

ำณ

เข้ำร่ วม
กิจกรรม

ส.ค. ก.ย.
ศูนย์วทิ ย

16

งบประม

สนับสนุน

พัฒนำ มสธ. จำก มสธ.

เพื่อควำมพร้อม
ในห้องสอบ

จันทบุรี

1,000 บำท

โรงเรี ยน

สนับสนุน

ระยอง

จำก มสธ.

วิทยำคม

1,000 บำท

โรงเรี ยน

-

(เตรี ยมควำมก่อน
สอบ)
ชมรม น.ศ.
จันทบุรี
2 จำลองสนำมสอบ

1

100 8

ชมรม น.ศ. ระยอง
3 เตรี ยมควำมพร้อม

1

120 16

1

50

ชลกันยำนุกูล

ก่อนสอบ
(ชุดวิชำไทย
ศึกษำ)
ชมรม น.ศ. ชลบุรี
4 ประชุมผูน้ ำชมรม

ศูนย์วทิ ย

12

พัฒนำ มสธ.

นักศึกษำ

จันทบุรี

จันทบุรี
5 อบรมพัฒนำ
ทักษะกำรพูด
ชมรม ชลบุรี

-

1

100

18

โรงเรี ยนชล

สนับสนุน

กันยำนุกูล

จำก มสธ.
2,000 บำท
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3) ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ดำเนินกำรจัดส่ งแผนกิจกรรมของแต่ละชมรม และ
แผนจัดกิ จกรรมรวม ของชมรมนักศึกษำมสธ. ภำคตะวันออก ให้แก่ ชมรมนักศึ กษำ มสธ. ทั้ง 5 จังหวัด
(จัน ทบุ รี ตรำด ระยอง สระแก้ว

ชลบุ รี ) เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะชมรมมี ข ้อ มู ล แผนกำรจัด กิ จ กรรมดัง กล่ ำ ว

หำกมีกิจกรรมใดเป็ นกิจกรรมหรื อโครงกำรใหม่ ชมรมนักศึกษำจะต้องจัดส่ งโครงกำรนั้น มำยังศูนย์วิทย
พัฒนำ มสธ. จันทบุรี เพื่อนำเสนอมหำวิทยำลัยต่อไป
2. การขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณสนับสนุน
กำรขออนุมตั ิจดั กิจกรรมและงบประมำณกำร หลังจำกที่ได้วำงแผนกำรจัดกิจกรรม
เรี ย บร้ อยแล้ว ชมรมนัก ศึ กษำจะต้องจัดส่ ง โครงกำรที่ ตอ้ งกำรจะดำเนิ นกำรผ่ำ นศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี เพื่อให้ศูนย์ฯ จัดทำบันทึกเสนอขออนุมตั ิจดั โครงกำรและงบประมำณตำมแผน โดยจัดส่ งบันทึก
ขออนุ มตั ิ พร้ อมแนบโครงกำร นำเสนออำจำรย์ที่ปรึ กษำเพื่อ ผ่ำนควำมเห็ นชอบก่ อน นำเสนอขออนุ มตั ิ
มหำวิทยำลัย โดยกำรเสนอขออนุ มตั ิ ดงั กล่ ำวผ่ำนงำนประสำนศูนย์วิทยพัฒนำ

ทั้งนี้ กำรขออนุ มตั ิ จดั

กิ จกรรมและงบประมำณ นั้น จะต้องยื่นก่ อนกำหนดจัดกิ จกรรมอย่ำงน้อย 15 วัน เมื่อได้รับอนุ มตั ิแล้ว
งำนประสำนศูนย์วิทยพัฒนำ จะจัดส่ งบันทึกขออนุ มตั ิโครงกำรที่ ลงนำมอนุมตั ิแล้ว มำยังศูนย์ฯ เพื่อแจ้งให้
ชมรมนักศึกษำรับทรำบต่อไป จำกนั้น ศูนย์ฯ จะเก็บบันทึกขออนุ มตั ิ ดังกล่ำวไว้เพื่อใช้ประกอบหลักฐำน
กำรยืน่ เบิกงบประมำณสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษำให้กบั ชมรมนักศึกษำ มสธ. ภำยหลังจำกเสร็ จสิ้ น
กำรจัดกิจกรรม โดยมีข้ นั ตอนกำรขออนุมตั ิโครงกำรและงบประมำณสนับสนุนดังภำพที่ 4.2
งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา

. อาจารย์ ที่ปรึกษา
ชมรมนักศึกษา

ขออนุ ญาต
ดาเนินการ

ศวน.

ตรวจสอบและประสำนงำน

แจ้ งผล
การ
อนุ มัติ

. ่ ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัย

สรุ ปกิจกรรม

สานักบริ การการศึ กษา

รายงานผล

ชมรมนักศึกษำ

ศวน.

จัดกิจกรรมและ
รายงานผล

หมายเหตุ - ให้ งบประมาณศูนย์ วท
ิ ยพัฒนาตามจานวนชมรมนักศึกษา ชมรมละไม่ เกิน 10,000 บาท

- อาจารย์ ทป
ี่ รึกษาชมรมนักศึกษา เบิกจ่ ายจากงบประมาณที่ ่ ายกิจการนักศึกษา
- ชมรมนักศึกษา เบิกจ่ ายทีศ
่ ูนย์ วท
ิ ยพัฒนาในเขตพืน
้ ที่

ภำพที่ 4.2 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรขออนุมตั ิโครงกำรและงบประมำณสนับสนุนกิจกรรมชมรม
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ตัวอย่ำง
บันทึกข้อควำมขออนุมตั ิโครงกำรและงบประมำณสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ งำนส่งเสริ มและบริ กำรกำรศึกษำ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี โทร. 8762
ที่ ศธ0522.01(21)/
เรื่อง

วันที่

23 ธันวำคม 2556

ขออนุมตั ิโครงกำร และงบประมำณสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ตรำด

เรี ยน อธิกำรบดี (ผ่ำนหัวหน้ำงำนประสำนศูนย์ฯ)
ด้วย ชมรมนักศึกษำ มสธ. ตรำด ได้กำหนดจัดกิจกรรมตำมโครงกำรร่ วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
ณ โรงเรี ยนบ้ำนเกษมสุข อำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด ตำมโครงกำรในปี งบประมำณ 2557 ( ตุลำคม 2556 – กันยำยน
2557 ) ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวเสนออำจำรย์ที่ปรึ กษำ ลงนำมเห็นชอบโครงกำรแล้ว
จึงขออนุมตั ิโครงกำรและงบประมำณสนับสนุน ประจำปี งบประมำณ 2557 เป็ นเงินจำนวน 1,500 บำท
(หนึ่งพันห้ำร้อยบำทถ้วน) จำกรหัส ก พ.1.1.13 หมวดเงินอุดหนุน รำยละเอียดโครงกำรตำมเอกสำรแนบ
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(นำยอำนำจ วงษ์สมิง)
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
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3. ประสานงาน /ให้ คาปรึกษา
3.1 การประสานงาน หลังจำกทรำบผลกำรอนุ มตั ิโครงกำร ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
จะแจ้งให้ชมรมนักศึกษำรับทรำบ จำกนั้นศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จะทำหน้ำที่ในกำรประสำนงำน
กับฝ่ ำยต่ำง ๆ ทั้ง ชมรมนักศึ กษำ ฝ่ ำยกิ จกำรนักศึ กษำ อำจำรย์ที่ปรึ กษำ โดย ท ำหนังสื อเชิ ญอำจำรย์ที่
ปรึ กษำชมรม และอำจำรย์ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัย เข้ำร่ วมกิจกรรมชมรมนักศึกษำ โดยเสนอ
ผ่ำนฝ่ ำยกิ จกำรนักศึกษำ สำนักบริ กำรกำรศึกษำ ทั้งนี้ มีขอ้ พึงระวังได้แก่ กำรทำหนังสื อเชิ ญอำจำรย์เข้ำ
ร่ วมกิ จกรรมนั้น ควรเชิญก่อนถึงกำหนดจัดกิ จกรรมอย่ำง น้อย 15 วัน เพื่อให้ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำมีเวลำ
สำหรับกำรประสำนงำนติดต่อกับอำจำรย์ที่ปรึ กษำชมรมนักศึกษำ และแจ้งให้ชมรมนักศึกษำ รับทรำบว่ำ
มีอำจำรย์ที่ ปรึ กษำชมรมไปร่ วมกิ จกรรมหรื อไม่ ดังตัวอย่ำ งหนัง สื อขอควำมร่ วมมื อประสำนงำนเชิ ญ
อำจำรย์ที่ปรึ กษำร่ วมกิจกรรมชมรมนักศึกษำ แสดงในหน้ำถัดไป
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ตัวอย่ำง
บันทึกข้อควำมขอควำมร่ วมมือประสำนงำนเชิญอำจำรย์ที่ปรึ กษำร่ วมกิจกรรมชมรมนักศึกษำ

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี โทร. (039) 389430-3
ที่ ศธ0522.01(21)/

วันที่ 25 มิถุนำยน 2556

เรื่อง

ขอควำมร่ วมมือประสำนงำนเชิญอำจำรย์ที่ปรึ กษำร่ วมกิจกรรม

เรี ยน

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริ กำรกำรศึกษำ
ด้วยชมรมนักศึกษำ มสธ. จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรม เรี ยนรู ้ร่วมกัน รับขวัญเพื่อนใหม่ ในวันที่

14 กรกฎำคม 2556 ณ โรงเรี ยนชลกันยำนุกลู จังหวัดชลบุรี โดยมีควำมประสงค์เชิญอำจำรย์ที่ปรึ กษำเข้ำร่ วมกิจกรรม
ดังนั้นขอควำมร่ วมมือฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำประสำนเชิญอำจำรย์ที่ปรึ กษำชมรมนักศึกษำเข้ำร่ วมกิจกรรมดังกล่ำว
รำยละเอียดกำหนดกำรตำมเอกสำรแนบ
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(นำยอำนำจ วงษ์สมิง)
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
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3.2 ประสานงานแจ้ งข้ อ มู ล การเปลี่ยนแปลงประธานและคณะกรรมการบริ หารชมรม
กรณี ชมรมนักศึกษำ มสธ. ชมรมใด มีกำรเลือกประธำนและคณะกรรมกำรบริ หำรชมรมชุ ดใหม่ จะต้องแจ้ง
ข้อมูลดังกล่ำวผ่ำนศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จำกนั้น ศูนย์ฯ จะจัดทำบันทึก นำเสนอรำยชื่อ ประธำน
และคณะกรรมกำรบริ หำรชุ ดใหม่ เสนอยังผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริ กำรกำรศึกษำ เพื่อให้ มหำวิทยำลัยอนุ มตั ิ
ต่อไป
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ตัวอย่ำง
บันทึกข้อควำม ส่ งรำยชื่ อประธำนและคณะกรรมกำรบริ หำรชมรม

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี โทร. (039) 389430-3
ที่ ศธ0522.01(21) /

วันที่

9 ตุลำคม 2555

เรื่อง

ส่งรำยชื่อประธำน และคณะกรรมกำรบริ หำรชมรมนักศึกษำ มสธ. สระแก้ว

เรี ยน

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริ กำรกำรศึกษำ
ตำมที่ ชมรมนักศึกษำ มสธ. สระแก้ว ได้จดั กำรประชุมเพื่อเลือกประธำนและคณะกรรมกำรบริ หำรชมรม

นักศึกษำ มสธ. สะรแก้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2555 เนื่องจำกประธำนและคณะกรรมกำรชุดเดิมได้หมด บัดนี้ชมรม
นักศึกษำ มสธ. สระแก้ว ได้ส่งรำยชื่อประธำนและคณะกรรมกำรชุดใหม่ ผ่ำนศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เพื่อให้
ดำเนินกำรเสนอมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง
ดังนั้น ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จึงขอส่งรำยชื่อ ประธำน และคณะกรรมกำรบริ หำรชมรมนักศึกษำ มสธ.
สระแก้ว เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(นำยอำนำจ วงษ์สมิง)
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
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ตัวอย่ำง
รำยชื่อคณะกรรมกำรชมรมนักศึกษำ มสธ.
รายชี่อประธานและคณะกรรมการบริหารชมรมนักศึกษา มสธ. สระแก้ ว ปี 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นำยนิโรจน์ โพธิ์พิทยำ
นำงสดชื่น อึ่งน้อย
ส.ท.นรรณชัย ฉันคนุช
นำงสำวธนิตำ บัวพล
ส.อ. ไชยันต์ คุมรอด
นำงสำวจุฑำมำศ ยิม้ อยู่
นำงสำวขวัญชนก นิยมสิ ทธิ์
นำงสำวจิรำวรรณ แสวงใส
นำยอุสรณ์ คุม้ สุข
นำยพิเชษฐ รวยสันเทียะ
นำยวีรศักดิ์ อุทยั สอน
นำงสำวพรรณนำวดี อินคุม้
นำงสำวอริ สำ ชื่นเจริ ญ
นำงสำวฐิติมำ จึงตระกูล
นำยโยธิน จิตละมุน
นำงสำวรุ่ งอรุ ณ คงสมัคร
นำงกัลยำ สรจันทร์แดง
นำงวะนิดำ เดชพละ
นำงสำวชนัญธิดำ ชนโทสง
นำยธนำกร ลอยล่อง
นำยปรมินทร์ พันสวัสดิ์
นำยวัชระ ใจชื่น
นำยณฤทธิ์ โปร่ งฟ้ ำ

ประธำนชมรม
รองประธำนฝ่ ำยวิชำกำร
รองประธำนฝ่ ำยกีฬำ
รองประธำนฝ่ ำยกิจกรรม
รองประธำนฝ่ ำยกิจกรรม
รองประธำนฝ่ ำยประสำนงำน
รองประธำนฝ่ ำยทะเบียน
เหรัญญิก
เลขำนุกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ข้ำพเจ้ำ นำยอำนำจ วงษ์สมิง ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ขอรับรองรำยชื่อ
ประธำนและคณะกรรมกำรบริ หำรชมรมนักศึกษำ มสธ. สระแก้ว
(นำยอำนำจ วงษ์สมิง)
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

3.3 การให้ ค าปรึ ก ษา มี ค วำมจ ำเป็ นอย่ำ งยิ่ ง ส ำหรั บ ชมรมนัก ศึ ก ษำ ที่ นัก แนะแนว
กำรศึ กษำและอำชี พ จะต้องท ำหน้ำ ที่ ใ นกำรให้ค ำปรึ กษำแก่ ชมรมนัก ศึ ก ษำ และให้กำรสนับสนุ นใน
เรื่ องต่ำง ๆ ตำมที่ชมรมนักศึกษำ มำขอรับคำปรึ กษำ หรื อควำมช่ วยเหลือ เช่ น กำรออกหนังสื อขอควำม
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อนุ เครำะห์สถำนที่ หรื อวิทยำกร กำรกำหนดจัดกิ จกรรม สถำนที่ อำหำร งบประมำณ เป็ นต้น กำรให้
คำปรึ กษำนั้น นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พจะต้องเตรี ยมพร้อมที่จะรับมือได้กบั ทุกปั ญหำ

นอกจำก

ปั ญหำในเรื่ องกำรทำงำนแล้ว จะมีปัญหำต่ำง ๆ เช่ น ปั ญหำส่ วนตัว ปั ญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงสมำชิ ก
ปั ญหำเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนของชมรมนักศึกษำ ดังนั้น จึงควรพิจำรณำให้คำปรึ กษำอย่ำงรอบคอบ และ
ให้ควำมช่ วยเหลื อในทำงที่เหมำะสม ตั้งอยูใ่ นควำมเป็ นกลำง ไม่เข้ำข้ำงฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งโดยยึดหลักควำม
ถูก ต้อง และควำมเป็ นประชำธิ ป ไตย มี ควำมอะลุ่ ม อล่ วยไม่ ตึง หรื อหย่อนเกิ นไป แสดงควำมมี น้ ำ ใจ
ช่ วยเหลื อทุกชมรมอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งนี้ มีขอ้ ควรระวัง คือ ควรแสดงควำมจริ งใจในควำมพยำมที่จะ
แก้ไขปั ญหำ และให้คำปรึ กษำ สิ่ งเหล่ำนี้จะทำให้เกิดกำรยอมรับควำมนับถือของชมรมนักศึกษำ มสธ. ที่มี
ต่อนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ อันจะส่ งผลต่อควำมสำเร็ จในกำรทำงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ
4. เตรียมความพร้ อม
4.1 เตรี ยมควำมพร้อมสำหรับกำรให้กำรสนับสนุน ด้ำนต่ำง ๆ แก่ ชมรมนักศึกษำหลังจำก
ชมรมนักศึกษำ มสธ. ได้รับแจ้งผลกำรอนุ มตั ิ จะดำเนิ นกำรจัดกิจกรรมตำมที่กำหนด โดยชมรมนักศึกษำ
จะเตรี ยมควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำหนดวันเวลำ สถำนที่ อำหำร ที่พกั วิทยำกร เอกสำรสำหรับแจก
ประชำสัมพันธ์เชิญชวนสมำชิกร่ วมกิจกรรม เป็ นต้น ซึ่ งในขั้นนี้ ชมรมนักศึกษำอำจขอรับกำรสนับสนุนใน
บำงเรื่ องจำก ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ซึ่ งจะต้องเตรี ยมควำมพร้อมทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำให้ควำม
อนุ เครำะห์ ตำมที่ ช มรมนัก ศึ ก ษำร้ องขอ อำทิ เป็ นวิทยำกรบรรยำย เอกสำรแผ่นพับ ประชำสั ม พัน ธ์
ชุดนิทรรศกำร ป้ ำยชื่อชมรมนักศึกษำ เป็ นต้น ทั้งนี้ ในกำรให้ควำมอนุ เครำะห์ในเรื่ องต่ำง ๆ นั้น จะต้อง
ประสำนงำนเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอื่น ๆ ภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี โดยชมรมนักศึกษำ มสธ.
ทำหนังสื อแจ้งควำมประสงค์ขอควำมอนุเครำะห์ จำกนั้น นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ จะประสำนงำน
แจ้งงำนอำนวยกำรและธุรกำร และจัดเตรี ยมควำมพร้อมในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2

เตรี ยมควำมพร้ อมในกำรทำหน้ำที่ วิทยำกร นอกจำกชมรมนักศึกษำ มสธ. แต่ละ

จังหวัดจะขอรั บควำมอนุ เครำะห์ ในเรื่ องต่ำ ง ๆ ดังกล่ ำ วแล้ว กำรขอรั บ กำรสนับสนุ นวิทยำกรในบำง
กิจกรรมที่เป็ นกิ จกรรมทำงวิชำกำร นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ จำเป็ นต้องทำหน้ำที่วิทยำกรในกำร
บรรยำยให้ควำมรู้ เรื่ องต่ำง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษำในกิจกรรมทำงวิชำกำรของชมรมนักศึกษำ อำทิ
กิจกรรมเรี ยนอย่ำงไรให้พิชิตปริ ญญำ กิจกรรมเตรี ยมควำมพร้ อมก่อนสอบ กำรอบรมเพื่อพัฒนำทักษะ
กำรพูด เป็ นต้น ดังนั้น นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พจะต้องเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับข้อมู ล สื่ อที่จะ
ใช้ในกำรบรรยำยและจัดทำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย ดังตัวอย่ำง ภำพที่ 4.3 และ ภำพที่ 4.4

77

เรี ยนอย่ำงเป็ นระบบ

วิธีเรี ยนด้วยตนเอง

ศูนย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
ร่ วมกับ ชมรมนักศึกษามสธ. จันทบุรี

มีเป้ ำหมำยกำรเรี ยนที่ชดั เจน

มีกำรวำงแผนกำรเรี ยน

แนะแนวการศึกษา
เพือ่ ลดการลาออกกลางคัน

จัดกำรเรี ยนตำมที่วำงแผนไว้
ติดตำมผลกำรเรี ยน พัฒนำกำรเรี ยน
ประสบผลสำเร็ จในกำรเรี ยน

เทคนิคการอ่ านเอกสารการสอน

วิธีการศึกษาเอกสารการสอน
•
•
•
•
•
•

ศึกษำแผนกำรสอนประจำหน่วยเรี ยน
ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยน
ศึกษำแนวคิดและวัตถุประสงค์
ทำกิจกรรมท้ำยเรื่ อง
ศึกษำเพิ่มเติมจำก สื่ อเสริ ม
ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยน

การเขียนสรุ ปหลังการอ่ าน
• ตัวอย่ำง
คาสาคัญ

. อ่ำนแบบผ่ำน ๆ (Skimming)
. อ่ำนแบบค้นหำ (Scanning)

-

กำรค้นคว้ำ
โบรำณคดี

พุทธศตวรรษ -

ข้อใดคือปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม

. สิ่ งแวดล้อมทำงสรี ระธรรมชำติ
. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนประชำกร
. โครงสร้ำงทำงสังคมและ
วัฒนธรรม
. ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
. ทัศนคติและค่ำนิยม

. ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
. กำรพัฒนำเทคนิควิทยำกำรอย่ำงรวดเร็ ว
. กำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกำลัง
แรงงำน
. โครงสร้ำงทำงสังคมและวัฒนธรรม
. กำรขยำยตัวของธุรกิจระหว่ำงประเทศ

ลักษณะข้อสอบ คู่ขนำน

หลักฐำน ภูมิศำสตร์

กำรศึกษำค้นคว้ำในพุทธศตวรรษที่ - ใช้หลักฐำนทำงภูมิศำสตร์
และโบรำณคดี เป็ นหลักฐำน

ตัวอย่ำง
ข้อใดไม่ ใช่ ปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม

• เขียนสรุ ปหลังกำรอ่ำน
• จดโน้ตย่อ
• ทำแผนภูมิควำมคิด (Mind Mapping)

. บันทึก สำระสำคัญ จดโน้ตย่อ

รายละเอียด
การศึกษา ค้ นคว้ าเกีย่ วกับแคว้ นต่ าง ๆ ในช่ วง พุทธ
ศตวรรษที่ - อาศัยหลักฐาน ด้ านภูมศิ าสตร์ และ
โบราณคดี เป็ นหลัก เสริมด้ วยข้ อมูลจากศิลาจากจาลึก
ตานาน และจดหมายเหตุจนี เป็ นส่ วนประกอบ
สารสนเทศทีไ่ ด้ จงึ เป็ นความรู้ กว้ าง ๆ ทีย่ งั ไม่ แจ่ มชัด

เทคนิคการช่ วยจา

•
•
•
•

. คำถำมเหมือนกัน ตัวเลือกต่ำงกัน
. ตัวเลือกเหมือนกัน คำถำมต่ำงกัน
. ถำมตรงกันข้ำม
. เปลี่ยนถ้อยคำในคำถำม และคำตอบ

กลยุทธ์กำรตอบคำถำมข้อที่ยำก
•

•
-

•

Internet : www.stou.ac.th

ถำม ตรงข้ำม

ภำพที่ 4.3 ตัวอย่ำงข้อมูลประกอบกำรบรรยำยในกิจกรรมชมรมนักศึกษำ
(จัดทำโดยนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี)

ทักษะการพูด

ความหมายของการพูด
• เป็ นการสื่อความหมาย โดย ใช้ ภาษา และกิริยาท่ าทาง
นา้ เสี ยง สี หน้ าแววตา เพือ่ ถ่ ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก
ความรู้ ความคิด ให้ เกิดความเข้ าใจระหว่ างกัน

โดย นำงอุมำภรณ์ อ่อนลมัย
นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพชำนำญกำร

-

องค์ ประกอบ
• ผู้สื่อ
ผู้พูด
• การสื่ อ เนือ้ หาสาระ
• เครื่องมือ คาพูด หรือ ภาษา กิริยา ท่ าท่ าง
ผู้ ัง
• ผู้รับสื่ อ
• วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย
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นา้ เสี ยง ลีลา

ความสาคัญของการพูด
• การพูดเป็ นการสื่ อความหมายที่ทาให้ ผลดีที่สุด
• การพูดช่ วยเสริมสร้ างบุคลิกภาพ
• การพูดช่ วยเสริมสร้ างลักษณะการเป็ นผู้นา
• การพูดช่ วยเสริมสร้ างมนุษยสั มพันธ์

บุคลิกลักษณะภายนอก กำรแต่งกำย วัย สมัยนิ ยม
กำลเทศะ ควำมสะอำดเรี ยบร้อย เครื่ องประดับ
กำรวำงตัว ยิม้ แย้มแจ่มใส
บุคลิกลักษณะภายใน ควำมรอบรู ้ ควำมเชื่อมัน่ ในตนเอง
ปฏิภำณไหวพริ บ อำรมณ์

. คุณภาพเสี ยง

. บุคลิกของเสียง

. ลักษณะของเสี ยง
• เสี ยงแหลม รู้ สึก ถูกบีบคั้น
• เสี ยงห้ าว
รู้ สึก กดดัน
• เสี ยงต่า แหบ รู้ สึก ราคาญ
• เสี ยงใส นุ่มนวล รู้ สึก เพลินเพลิน

. ระดับเสี ยง เสียงดัง ังชัด ไม่ตะโกน
. จังหวะการพูด

• สะท้ อนอารมณ์ ความรู้ สึกตามความหมาย
• อยู่บนพืน้ ฐานของความจริงใจ

. ระดับเสี ยง เสียงดัง ังชัด ไม่ตะโกน
. จังหวะการพูด

ความเร็ว หยุดเว้ นระยะ

เว้ นวรรคตอน

. ท่ วงทานองการพูด

สู งต่า เน้ นนา้ หนัก

อารมณ์

• ความชัดเจนของสาเนียง
• ความถูกต้ องตามหลักภาษา
• ถ้ อยคาชัดเจน

ปรับปรุงแล้ วปลอดโปร่ งใจไร้ ลมลวง
(โดย รศ.ดร. ประดินันท์ อุปรมัย )

. ลีลาการพูด เป็ นธรรมชาติ มีเอกลักษณ์

. ท่ วงทานองการพูด

เช้ า าดผัด ัก เย็น าด ักผัด

ทหารถือปื นแบกปูนไปโบกตึก

สู งต่า เน้ นนา้ หนัก

อารมณ์

. ลีลาการพูด เป็ นธรรมชาติ มีเอกลักษณ์

ึ กออกเสี ยง
พืน้ โรงเรียนเลีย่ นราบรับลมรื่น
ขัดจนลืน่ ระวังล้ มรับไม่ ไหว
ลมพัดแรงเปลีย่ นแปลงเร็วเราเล็งไว้

ความเร็ว หยุดเว้ นระยะ

เว้ นวรรคตอน

แบบ ึ ก
ทักษะการพูด

หน้ าแก่ เกินวัย

ดูเป็ นผู้ใหญ่

หน้ าตาไม่ รับแขก

เคร่ งขรึม

พูดมาก

ช่ างเจรจา

จู้จี้

ละเอียดละออ

ภำพที่ 4.4 ตัวอย่ำงข้อมูลประกอบกำรบรรยำยในกิจรรมชมรมนักศึกษำ
(จัดทำโดยนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี)

5. จัดกิจกรรมตามกาหนด
หลังจำกเตรี ยมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ก่อนถึงวันจัดกิจกรรม ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
จะประสำนงำนยืนยันกำรจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษำอีกครั้งว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ หำกไม่มีกำร

79

เปลี่ยนแปลงใด ๆ กิ จกรรมจะจัดตำมกำหนด

ทั้งนี้ ชมรมนักศึกษำ มสธ. จังหวัดใด มีควำมประสงค์ให้

นัก แนะแนวกำรศึ ก ษำและอำชี พ ไปเข้ำ ร่ ว มกิ จกรรมหรื อ ท ำหน้ำ ที่ วิท ยำกร จะต้อ งท ำหนังสื อ หรื อ
ประสำนงำน แจ้งควำมประสงค์ ขอเชิญนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพไปร่ วมกิจกรรมหรื อเป็ นวิทยำกร
6. ประเมินผล/รายงานการกิจกรรม
เมื่ อเสร็ จสิ้ นกำรจัดกิ จกรรม ชมรมนักศึกษำต้องจัดส่ งสรุ ปผลจัดกิ จกรรม ประกอบด้วย
ข้อมูลตำมแบบรำยงำนผลงำนจัดกิ จกรรม อำทิ จำนวนผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม อำจำรย์ที่ปรึ กษำที่ร่วมกิจกรรม
ประเมินผลกำรจัดกรรม พร้อมภำพถ่ำยกิจกรรม ให้ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี และเอกสำรหลักฐำน
ค่ ำ ใช้จ่ ำ ย ได้แ ก่ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ใบส ำคัญ รั บ เงิ น พร้ อ มส ำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชนผูร้ ั บ เงิ น
เพื่อขอเบิกเงินสนับสนุ นกำรจัดกิ จกรรม ตำมที่ได้รับอนุมตั ิจำกมหำวิทยำลัย ซึ่ งผลกำรจัดกิ จกรรมและ
ภำพถ่ ำ ยที่ ช มรมนัก ศึ ก ษำแต่ ล ะจัง หวัด จัดส่ ง มำนั้น ศู นย์วิ ท ยพัฒนำ มสธ. จันทบุ รี จะนำมำจัดท ำข่ ำ ว
ประชำสัมพันธ์ และรวบรวมเพื่อทำรำยงำนเสนอมหำวิทยำลัยต่อไป ดังภำพที่ 4.5
ชมรมนักศึกษาส่ งสรุปผลการจัดกิจกรรม
(แบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม/ภำพถ่ำยกิจกรรม/เอกสำรหลักฐำค่ำใช้จ่ำย)
ศู นย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
(เบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมชมรม / จัดทำภำพข่ำว)ประชาสัมพันธ์)
รวบรวมข้ อมูล จัดทารายงาน

ภำพที่ 4.5 แสดงขั้นตอนสรุ ปผลกิจกรรม

ตัวอย่ำง : แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษำ
แบบรายงานการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัด ......................
1. ชื่ อกิจกรรม / โครงกำร .............................................................................................................................
วันที่........เดือน.............พ.ศ........... เวลำ .................. น. ณ ......................................................................
2. ลักษณะกิจกรรม
3.1 กิจกรรมวิชำกำร

3.4 กิจกรรมสำธำรณประโยชน์

3.2 กิจกรรมบริ กำรสังคม

3.5 กิจกรรมประชำสัมพันธ์เผยแพร่ ชื่อเสี ยง
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จำกขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.
จันทบุรี ทั้ง 6 ขั้นตอนนั้น นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ซึ่ งทำหน้ำที่รับผิดชอบงำนดังกล่ำว ไม่เพียงแต่
ทำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงชมรมนักศึกษำกับหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย ยังจำเป็ นที่จะต้องทำหน้ำที่อื่น ๆ
เช่ น กำรให้คำแนะนำ และคำปรึ กษำ แก่ชมรมนักศึ กษำ มสธ. แต่ละจังหวัดในทุกเรื่ อง อำทิ กำรแต่งตั้ง
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คณะกรรมกำรบริ หำรชมรม ให้คำแนะนำในกำรบริ หำรงำนชมรม กำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรให้แก่ชมรม
นักศึกษำ กำรทำหน้ำที่วทิ ยำกรบรรยำยให้ควำมรู ้ในกิจกรรมทำงวิชำกำร กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำน
และให้กำลังใจ เป็ นต้น
จะเห็นได้วำ่ กิจกรรมชมรมนักศึกษำ ของศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี นั้น ล้วนทำงำน
เกี่ ย วข้อ ง ประสำนงำนกับ หลำยหน่ ว ยงำน ทั้ง ภำยใน และภำยนอกมหำวิท ยำลัย ดัง นั้นผูป้ ฏิ บ ัติง ำน
กิจกรรมชมรมนักศึกษำ ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จึงควรเป็ นผูท้ ี่มีควำมสำมำรถและมีศกั ยภำพ
ในกำรทำงำนหลำยด้ำน เช่น กำรประสำนงำน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตวิทยำในกำรทำงำน มีกำรศึกษำ
หำควำมรู ้เพิ่มเติม เพิ่มพูนพัฒนำทักษะทำงกำรพูด กำรเป็ นวิทยำกร กำรให้คำปรึ กษำ จึงจะส่ งผลให้กำร
ปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ดำเนินไปได้ดว้ ยดี
และประสบผลสำเร็ จ

บทที่ 5

วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
จำกประสบกำรณ์ ท ำงำน ในกำรปฏิ บ ัติ ง ำนกิ จ กรรมชมรมนัก ศึ ก ษำของศู น ย์วิ ท ยพัฒ นำ
มสธ. จันทบุรี พบปั ญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ จึงขอนำเสนอกำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคแนวทำงกำรแก้ไข
แนวโน้มของปัญหำและอุปสรรคในกำรทำงำน รวมถึงข้อเสนอแนะและกำรพัฒนำงำน ดังต่อไปนี้

1.วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา
1.1.ปัญหาขั้นวางแผนกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ กำรสัมมนำผูน้ ำชมรมเพื่อวำงแผนร่ วมกันทั้ง 5
จังวัด นั้น ไม่สำมำรถดำเนิ นกำรบำงกิ จกรรมได้ตำมกำหนด ซึ่ งนำมำวิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทำงแก้ไข รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5.1
ตำรำงที่ 5.1 วิเครำะห์ปัญหำขั้นวำงแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ
ปัญหาอุปสรรค
1.1ในกำรสัมมนำผูน้ ำชมรม

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

ในกำรวำงแผนมีเพียง

1.แจ้งให้แต่ละชมรม ได้มีกำรประชุมหำรื อทำแผน

เพื่อวำงแผนร่ วมกันทั้ง 5 จังวัด ตัวแทนผูน้ ำจำกชมรม

ของแต่ละชมรมมำก่อนที่จะมำวำงแผนร่ วมกันทั้ง

นั้นไม่สำมำรถดำเนินกำรบำง

นักศึกษำมำร่ วมจัดทำแผน

5 จังหวัด

กิจกรรมได้ ตำมกำหนด

ซึ่งบำงคนที่เป็ นหลักในกำร

กิจกรรมในแผนได้

ทำงำนไม่มำร่ วมวำงแผน จึง
ไม่มีโอกำสแสดงควำม
คิดเห็น

2. หลังกำรจัดทำแผน ให้แต่ละชมรมกลับไป
ตรวจสอบหรื อประชุมหำรื อกับคณะ
กรรมกำรบริ หำรชมรมคนอื่น ๆ อีกครั้ง หำกมี
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้รีบจัดส่งมำยังศูนย์ฯ
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1.2 ปัญหาขั้นขออนุมัติจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา ได้แก่ กำรยื่นเสนอโครงกำร ไม่ทนั หรื อ
เสนอจัดกิ จกรรมกระชั้นชิ ด เกิ นไป ได้ ซึ่ ง นำมำวิเ ครำะห์ ส ำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงแก้ไ ข
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5.2
ตำรำงที่ 5.2 วิเครำะห์ปัญหำขั้นขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
ปัญหาอุปสรรค

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

1.2 ชมรมนักศึกษำ ยืน่ เสนอ

ชมรมนักศึกษำ ไม่ได้

1.ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จัดส่งแผน

โครงกำร ไม่ทนั หรื อเสนอ

มอบหมำยหน้ำที่ ให้ใครเป็ น

กิจกรรมชมรม และตรวจสอบแผนกำร

จัดกิจกรรมกระชั้นชิด เกินไป

ผูร้ ับผิดชอบในกำรส่ง

จัดกิจกรรมชมรมของนักศึกษำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย

โครงกำรและกำร

1 เดือน

ประสำนงำน ผ่ำนศูนย์วทิ ย

2. แจ้งให้ชมรมนักศึกษำระวัดระวังเรื่ องกำรยืน่

พัฒนำ มสธ. จันทบุรี ดังนั้น เสนอโครงกำรเพื่ออนุมตั ิให้ยนื่ ก่อน อย่ำงน้อย
ชมรมนักศึกษำ จึงเข้ำใจว่ำมี 15-30 วัน โดยระบุผรู ้ ับผิดชอบโดยตรงในกำร
กำรประสำนแล้วโดย

ประธำนหรื อกรรมกำรคน
อื่น ๆ

ประสำนงำนกับศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
3. ให้ปรับแก้ไขข้อมูลงบประมำณเงินสนับสนุน
ของโครงกำรอื่น ๆ ในแผนกำรจัดกิจกรรม แทน
(โดยนำงบประมำณของโครงกำรที่เสนอขอ
อนุมตั ิไม่ทนั เพิ่มเติมไป)

84

1.3ปัญหาขั้นประสานงาน /ให้ คาปรึกษา ได้แก่ อำจำรย์ปรึ กษำประจำชมรมนักศึกษำ
ไม่เข้ำร่ วมกิจกรรม ได้ ซึ่งนำมำวิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงแก้ไข รำยะเอียดตำมตำรำงที่ 5.3
ตำรำงที่ 5.3 วิเครำะห์ปัญหำขั้นประสำนงำน / ให้คำปรึ กษำ
ปัญหาอุปสรรค

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

1.3 อำจำรย์ปรึ กษำประจำ

1.ชมรมนักศึกษำยืน่ ขอ

1.ศูนย์วทิ ยพัฒำ มสธ. จันทบุรี ประสำนงำนแจ้ง

ชมรมนักศึกษำไม่สำมำรถเข้ำ

อนุมตั ิโครงกำรล่ำข้ำ

เตือนชมรมนักศึกษำ ในกำรเสนอโครงกำร ไม่ให้

ร่ วมกิจกรรม

กระชั้นชิดเกินไป
2.สอบถำมควำมประสงค์ของชมรมนักศึกษำใน
กำรเชิญอำจำรย์เข้ำร่ วมกิจกรรม (เนื่องจำกบำง
2.ชมรมไม่แจ้งควำมประสงค์
เชิญอำจำรย์ที่ปรึ กษำ

กิจกรรมเป็ นกิจกรรมเล็ก ๆ มีสมำชิกร่ วมกิจกรรม
ไม่มำก และไม่มีกำรบรรยำยทำงวิชำกำร ซึ่งชมรม
นักศึกษำอำจไม่ประสงค์เชิญอำจำรย์ ร่ วมกิจกรรม
ซึ่งศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จัดส่ง เจ้ำหน้ำที่
ไปร่ วมกิจกรรมของชมรมแทน
3.ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี จัดส่ง เจ้ำหน้ำที่

3. อำจำรย์ที่ปรึ กษำติดภำรกิจ ไปร่ วมกิจกรรมของชมรมในทุกกิจกรรม
ไม่สำมำรถมำร่ วมกิจกรรม
ได้
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1. 4 ปัญหาขั้นเตรียมความพร้ อม ได้แก่
1.4.1 กำหนดกำรไม่ชดั เจน หรื อมีกำรเปลี่ยนแปลง
1.4.2 ชมรมนักศึกษำบำงจังหวัดสมำชิกชมรมให้ควำมร่ วมมือน้อย
ซึ่งนำมำ วิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงแก้ไข รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5.4
ตำรำงที่ 5.4 วิเครำะห์ปัญหำขั้นกำรเตรี ยมควำมพร้อม
ปัญหาอุปสรรค

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

1.4.1 กำหนดกำรไม่ชดั เจน

มีเหตุกำรณ์สำคัญทำให้ตอ้ ง

หำสถำนที่สำรองไว้ 2-3 แห่ง เผื่อกรณี สถำนที่ใดมี

หรื อมีกำรเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงสถำนที่ เช่น

ปั ญหำ จะได้ไม่เสี ยว่ำมำแสวงหำสถำนที่ใหม่ เพรำะ

หน่วยงำนเจ้ำของสถำนที่มี

ได้เตรี ยมสำรองไว้แล้ว

ควำมจำเป็ นต้องใช้สถำนที่
ในวันเวลำที่ตรงกัน

1.4.2 ชมรมนักศึกษำ

เนื่องจำก มีคณะกรรมกำร

1.ประชำสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษำใหม่ ให้สมัคร

บำงจังหวัดสมำชิกชมรมให้

และสมำชิกค่อนข้ำงน้อย

เป็ นสมำชิกเพิ่มขึ้น เน้นกำรจัดกิจกรรมที่เป็ น

ควำมร่ วมมือน้อย หรื อไม่ให้ หรื อ ควำมคิดเห็นไม่ตรงกัน

ประโยชน์ต่อสมำชิกโดยตรง เช่นกิจกรรมทำง

ควำมร่ วมมือ

วิชำกำรที่ส่งผลต่อกำรสำเร็ จกำรศึกษำ
2.จัดอบรมให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรบริ หำรชมรม และ
กำรทำงำนเป็ นทีมให้แก่ ชมรมนักศึกษำทุกจังหวัด
เพื่อใช้เป็ นแนวทำงกำรบริ หำรงำน ลดควำมขัดแย้ง
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1.5 ปัญหาขั้นจัดกิจกรรม ได้แก่
1.5.1 กำหนดกำรไม่ชดั เจน หรื อไม่เหมำะสม
1.5.2 ขำดผูท้ ำกิจกรรมที่ทกั ษะหรื อมีควำมสำมำรถ
1.5.3 ผูม้ ำเข้ำร่ วมกิจกรรมน้อยไปหรื อมำกไป
ซึ่งนำมำวิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงแก้ไข รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5.5
ตำรำงที่ 5.5 วิเครำะห์ปัญหำขั้นจัดกิจกรรม
ปัญหาอุปสรรค

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

1.5.1 รำยละเอียดใน

คนร่ ำงกำหนดกำรไม่ได้

1. จัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเขียน

กำหนดกำรสับสนไม่ชดั เจน

ปรึ กษำหรื อวำงแผนขั้นตอน

โครงกำร

กำรจัดกิจกรรม

2.ให้ขอคำปรึ กษำ จำกศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ.

ไม่ได้ตรวจสอบหรื อขอ

จันทบุรี หรื อผูป้ ระสบกำรณ์ ในกำรจัดกิจกรรม

คำปรึ กษำจำกศูนย์วทิ ยพัฒนำ ประเภทนั้น ๆ
มสธ. จันทบุรี หรื อผูม้ ี
ประสบกำรณ์
1.5.2 ขำดพิธีกรหรื อ ผูท้ ำ

ขำดกำรฝึ กฝนทักษะ หรื อ

จัดกำรฝึ กอบรมเพิ่มทักษะแก่ สมำชิกชมรม และ

กิจกรรมที่ทกั ษะหรื อมี

กำรเตรี ยมตัว

ให้มีกำรฝึ กฝนซักซ้อมก่อนเริ่ มดำเนินกิจกรรม

ควำมสำมำรถ

โดยจัดทำ สคลิปลำดับขั้นตอนต่ำง ๆ แจกให้แก่
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ตรงกัน

1.5.3 ผูม้ ำเข้ำร่ วมกิจกรรมน้อย สมำชิกติดภำรกิจในวันจัด

1. สำรวจควำมต้องกำรจำกแบบตอบรับกำรเข้ำ

ไปหรื อมำกไป

กิจกรรม กำรประชำสัมพันธ์

ร่ วมกิจรรม กรณี คำดว่ำจะมีผเู ้ ข่ำรวมจำนวนมำก

น้อยไป รู ปแบบลักษณะ

ระบุจำนวนคนที่ตอ้ งกำร และวำงแผนจัดสรร

กิจกรรมไม่เป็ นที่ตอ้ งกำร

ทรัพยำกรเกินว่ำทีกำหนดไว้ส่วน

ของสมำชิก หรื อบำง

2.ประชำสำพันธ์ให้ทวั่ ถึง ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เช่น

กิจกรรมเป็ นที่สนใจสำหรับ

ส่ง e-mail, face book จดหมำย โทรศัพท์

สมำชิกทำให้มำร่ วมกิจกรรม
จำนวนมำก
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ปัญหาอุปสรรค

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

1.5.3 ผูม้ ำเข้ำร่ วมกิจกรรมน้อย สมำชิกติดภำรกิจในวันจัด

1. สำรวจต้องกำรจำกแบบตอบรับกำรเข้ำร่ วมกิ

ไปหรื อมำกไป

กิจกรรม กำรประชำสัมพันธ์

จรรม กรณี คำดว่ำจะมีผเู ้ ข่ำรวมจำนวนมำกระบุ

น้อยไป รู ปแบบลักษณะ

จำนวนคนที่ตอ้ งกำร และวำงแผนจัดสรร

กิจกรรมไม่เป็ นที่ตอ้ งกำร

ทรัพยำกรเกินว่ำทีกำหนดไว้ส่วน

ของสมำชิก หรื อบำง

2.ประชำสำพันธ์ให้ทวั่ ถึง ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เช่น

กิจกรรมเป็ นที่สนใจสำหรับ

ส่ง e-mail, face book จดหมำย โทรศัพท์

สมำชิกทำให้มำร่ วมกิจกรรม
จำนวนมำก

1.6 ปัญหาขั้นประเมินผล / รายงานผล ได้แก่
1.6.1 ชมรมนักศึกษำลืมส่ งรำยงำน รำยงำนล่ำช้ำ หรื อรำยงำนข้อมูลไม่ครบถ้วน
1.6.2. ส่ งหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ไม่ครบถ้วน หรื อล่ำช้ำ
1.6.3. จัดกิจกรรมแล้วไม่สรุ ปผลส่ งศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี
1.6.4 ขำดภำพถ่ำยกิจกรรม
1.6.5 ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีขอ้ มูลจำนวนคนเข้ำร่ วมกิจกรรม ชื่อสถำนที่ วันที่จดั
กิจกรรม ไม่มีกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรม ซึ่งนำมำวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทำงแก้ไข รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5.6
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ตำรำงที่ 5.6 วิเครำะห์ปัญหำขั้นประเมินผล/รำยงำนผล
ปัญหาอุปสรรค

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

1.6.1ชมรมลืมส่งรำยงำน

ไม่ได้กำหนดหน้ำที่วำ่ ใครใน ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี แจ้งในกำรประชุม

รำยงำนล่ำช้ำ หรื อรำยงำน

ชมรม จะต้องทำหน้ำที่

หรื อกำรสัมมนำฯ เน้นย้ำ เกี่ยวกับกำรรำยงำนผล

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม

แนะนำให้ชมรมมอบหมำยหน้ำที่รับผิดให้ชดั เจน

1.6.2 ส่งหลักฐำนประกอบกำร ไม่ได้กำหนดว่ำใครจะต้อง

กำหนดให้ชมรมมอบหมำยหน้ำที่กำรรำยงำนให้

หรื อส่งแต่ภำพถ่ำย

เบิกจ่ำย ไม่ครบถ้วน หรื อ

ทำหน้ำที่ส่งหลักฐำนเพื่อ

ล่ำช้ำ

เบิกจ่ำย

1.6.3 จัดกิจกรรมแล้วไม่มีกำร

บำงกิจกรรมเป็ นกิจกรรมที่

แจ้งให้ชมรมสรุ ปผลกำรจัดกิจกรรม และให้มีกำร

ประเมินผล และสรุ ปผลส่ง

ไม่ตอ้ งขอสนับสนุน

ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม โดยขอควำมร่ วมมือ

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

งบประมำณ ชมรมจึง

ให้รำยงำนผลทุกกิจกรรมแม้นจะเป็ นกิจกรรมที่

บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดขอบโดยตรง

ดำเนินกำรจัดกิจกรรมได้ตำม ไม่มีขอรับเงินสนับสนุนและสร้ำงควำมตระหนัก
แผน โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิ
งบประมำณ ซึ่งเมื่อจัด
กิจกรรมแล้ว ก็จะไม่รำยงำน
ผลกำรจัดกิจกรรม

ถึงควำมสำคัญของกำรรำยงำนกิจกรรม
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ปัญหาอุปสรรค
1.6.4 ขำดภำพถ่ำยกิจกรรม

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

ชมรมนักศึกษำ ไม่จดั ส่ง

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. แจ้งเตือน ชมรมนักศึกษำ

ภำพถ่ำยให้ หรื อจัดส่งล่ำช้ำ

ก่อนดำเนินกิจกรรม และหลังกำรจัดกิจกรรมให้
จัดส่งภำพถ่ำย

1.6.5 ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น

ชมรมนักศึกษำไม่ได้

จัดทำแบบฟอร์มรำยงำน ให้ชมรมนักศึกษำกรอก

ไม่มีขอ้ มูลจำนวนคน เข้ำร่ วม

ดำเนินกำรเก็บข้อมูล และไม่ ข้อมูลตำมแบบรำยงำนและ ระบุผรู ้ ับผิดชอบใน

กิจกรรม ชื่อสถำนที่ วันที่จดั

มอบหมำยผูร้ ับผิดชอบจัดส่ง กำรส่งข้อมูลรำยงำนแก่ศูนย์วทิ พยพัฒนำ มสธ.

กำรประเมินผลกิจกรรม

ข้อมูล

จันทบุรี

2. ปัญหาด้ านบุคลากร
งำนกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษำ เป็ นงำนที่ ต้อ งใช้ท กั ษะในกำรประสำนงำนอย่ำ งยิ่ง เพรำะต้อ งท ำงำน
เกี่ ยวข้องทั้งกำรประสำนงำนหน่ วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี และ
ชมรมนักศึกษำทั้ง 5 จังหวัด ซึ่ งแต่ละชมรมจะมีปัญหำที่แตกต่ำง ๆ กันออกไป นักแนะแนวกำรศึกษำจึง
ต้องมีทกั ษะในกำรประสำนงำนและกำรแก้ไขปั ญหำ ตลอดจนใช้หลักจิตวิทยำในกำรดำเนิ นงำนกิ จกรรม
ชมรม นอกจำกนี้ ยงั ปฏิ บตั ิหน้ำที่อื่น ๆ อีกด้วย โดยมีนกั แนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ เพียง 1 คน ที่ทำ
หน้ำที่ดูแล จึงทำให้ไม่เพียงพอ ส่ งผลบำงครั้งกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ แต่ละจังหวัดที่กำหนดตรงกัน
หรื อบำงครั้ ง ตรงกับงำนในหน้ำที่ อื่น ๆ ของนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ ทำให้ไม่สำมำรถไปร่ วม
กิจกรรมชมรมนักศึกษำได้
แนวทางแก้ ไข จัดนักวิชำกำรศึกษำไปร่ วมกิจกรรมแทนนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชี พ แต่กำร
ให้คำปรึ กษำหรื อกำรมีส่วนในกิ จกรรมอำจไม่สำมำรถทำได้เช่ นนักแนะแนว เพรำะไปร่ วมกิ จกรรมชมรม
นักศึกษำ บำงครั้งต้องรับฟั งปั ญหำและให้คำปรึ กษำต่ำง ๆ แก่ ชมรมนักศึกษำร่ วมด้วย ซึ่ งนักวิชำกำรศึกษำ
อำจไม่รับทรำบข้อมูลปั ญหำ มำก่อน ดังนั้น มหำวิทยำลัย ควรเพิ่มบุคลำกรในกำรทำหน้ำที่ดูแลกิ จกรรม
ชมรมนักศึกษำ เพื่อช่วยเหลือในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
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3. ปัญหาด้ านงบประมาณ
มหำวิทยำลัยจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมให้แก่ ชมรมนักศึกษำ มสธ. แต่ละจังหวัด ปี ละ
ไม่เกิน 10,000 บำท ซึ่ งบำงจังหวัดจัดกิจกรรม 5-10 กิจกรรมต่อปี ดังนั้นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแต่ละ
ครั้งเฉลี่ยครั้งละ 1,500-2,000 บำท ซึ่ งไม่เพียงสำหรับชมรมนักศึกษำ มสธ. ในกำรจัดกิจกรรม
แนวทางแก้ ไข สนับสนุ นให้ชมรมจัดหำรำยได้ อำทิ เก็บค่ำลงทะเบี ยนกำรอบรมทำงวิชำกำร
เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนในกำรจัดอบรม หรื อ จัดทำของที่ระลึกจำหน่ำย

4. ปัญหาด้ านสถานทีแ่ ละวัสดุอปุ กรณ์
4.1 ด้ านสถานทีท่ าการของชมรม ยังไม่มีเป็ นหลักแหล่ง ทำให้ไม่สะดวกในกำรติดต่อ
ประสำนงำน โดยเฉพำะ ผูท้ ี่ตอ้ งกำรสมัครเป็ นสมำชิกชมรม ที่ไม่ทรำบว่ำจะติดต่อชมรมนักศึกษำได้ที่ไหน
แนวทางแก้ไข มหำวิทยำลัยควรจัดหำสถำนที่ทำกำรที่เป็ นหลักแหล่งให้แก่ชมรมนักศึกษำ
มสธ. โดยอำจขอใช้ส ถำนที่ จำกเครื อข่ำย อำทิ ศูนย์บริ กำรกำรศึกษำ มสธ. ประจำจังหวัด ห้องสมุ ด
ประชำชนประจำจังหวัด โดยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรใช้สถำนที่
4.2 ด้ านวัสดุอุปกรณ์ ขำดวัสดุอุปกรณ์ อำทิ วัสดุสำนักงำน ชุดนิทรรศกำรสำหรับ
จัดนิ ทรรศกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ เป็ นต้น เนื่องจำกขำดแคลนงบประมำณ และไม่มีสถำนที่ทำกำร ทำให้
ชมรมนักศึกษำไม่สำมำรถจัดหำอุปกรณ์สำนักงำนไว้ใช้งำนได้
แนวทางแก้ ไ ข จัด สรรงบประมำณ ให้ แก่ ช มรมนัก ศึ ก ษำ ในกำรจัด ซื้ อวัส ดุ อุ ป กรณ์
สำนักงำน หรื ออื่น ๆ ที่จำเป็ น กรณี ที่ชมรมนักศึกษำ มสธ. มีที่ทำกำรเป็ นหลักแหล่ง

5. แนวโน้ มของปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
ปั ญหำใหญ่สำหรับกำรดำเนินงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ คือ ทำอย่ำงไรจึงจะให้ชมรมนักศึกษำ
มีควำมเข้มแข็ง มีกำรจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์อย่ำงต่อเนื่ อง ส่ งผลให้นกั ศึกษำประสบควำมสำเร็ จในกำร
เรี ยน สร้ำงชื่ อเสี ยงและภำพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดแก่มหำวิทยำลัย ปั จจุบนั กำรทำกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ ของ
ชมรมนักศึกษำ มสธ. มีประธำนและคณะกรรมกำรบริ หำรชมรม ดำรงตำแหน่งเป็ นวำระครำวละ 2 ปี
ซึ่ งปั จจุบนั กำลังเป็ นปั ญหำ เนื่องจำกระยะเวลำวำระนั้นสั้นเกินไป ในช่วงปี แรก คณะกรรมกำรบริ หำรชุ ด
ใหม่ที่ได้รับเลือกมำทำงำนยังอยูใ่ นช่วงศึกษำงำน ส่ วนปี ที่ 2 กำลังเป็ นช่วงปี ที่เริ่ มมีควำมเข้ำใจในระบบกำร
ทำงำนบริ หำรชมรม แต่ยงั ไม่มำก ซึ่ งจำกประสบกำรณ์ที่ผำ่ นมำ คณะกรรมกำรบริ หำรชมรมนักศึกษำ
ส่ วนใหญ่จะใช้เวลำในกำรเรี ยนรู ้ กำรทำงำนกิ จกรรมชมรมนักศึกษำ อย่ำงน้อย 3-4 ปี ดังนั้นถึงแม้นครบ
วำระแล้ว มีกำรเลื อกประธำนและคณะทำงำนชุ ดใหม่ แต่อำจยังคงได้คณะกรรมกำรชุ ดเดิม เพื่อให้กำร
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ทำงำนต่อเนื่ องไป แต่คณะกรรมกำรหรื อสมำชิ กจะลดน้อยลงไป เนื่ องจำกบำงคนช่ วงแรกมีควำมตั้งใจ
ในกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรมของชมรมนักศึกษำ เมื่อระยะเวลำผ่ำนไปกลับไม่มำเข้ำร่ วมกิ จกรรม ด้วยปั ญหำ
ต่ำง ๆ เช่ น ไม่มีเวลำ ปั ญหำควำมขัดแย้งทำงควำมคิ ด กิ จกรรมไม่เป็ นไปตำมที่ ต้ งั ใจจึ งไม่ม ำเข้ำร่ วม
หรื อไม่ได้รับกำรยอมจำกสมำชิก เป็ นต้น ซึ่งเป็ นปัญหำที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่อนข้ำงมำกในอนำคตของ
กิจกรรมชมรม โดยเฉพำะหำกชมรมใด ประธำนชมรม และคณะกรรมกำรบริ หำร ขำดทักษะในกำรบริ หำร
กำรประสำนงำน หรื อขำดควำมเป็ นผูน้ ำ ก็จะทำให้กำรบริ หำรชมรมเกิดปั ญหำและไม่สำมำรถดำเนิ นกำร
ให้เข้มแข็งได้
กำรพื้ น ฟู ช มรมโดยสรรหำนัก ศึ ก ษำที่ มี ค วำมตั้ง ใจ และมี คุ ณ สมบัติ เ หมำะสม มำท ำงำน
กิ จกรรมชมรมค่อนข้ำงหำยำก ส่ งผลให้สถำนกำรณ์ ของชมรมนักศึ กษำเป็ นเสมื อนวงจรหมุ นเวียนไป
เช่น ถ้ำมีประธำนและคณะกรรมกำรบริ หำรชมรมที่มีควำมสำมำรถ เมื่อเข้ำมำบริ หำรชมรมแล้ว 2-4 ปี ครบ
วำระ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำเป็ นบัณฑิตแล้ว ชมรมนักศึกษำก็จะต้องทำกำรสรรหำกันใหม่ ก็จะกลับมำสู่ กำร
เริ่ มต้นกำรบริ หำรเรี ยนรู ้กนั ใหม่ จึงเป็ นอีกแนวโน้มของปั ญหำของกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ จำกที่เคย
เข้มแข็งมำก อำจเป็ นมีควำมเข้มแข็งน้อย วนเวียนอยูเ่ ช่นนี้ตลอด

6.ข้ อเสนอแนะและการพัฒนางาน
กำรปฏิบตั ิงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
6.1 ข้ อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ
611
จำกกำรที่แต่ละศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. มีนกั แนะแนวกำรศึกษำ
และอำชี พเพียงคนเดี ยว ซึ่ งมีภำระหน้ำหลำกหลำยด้ำน ส่ งผลให้กำรดูแลชมรมนักศึ กษำ ทำได้ไม่ทวั่ ถึ ง
ดังนั้นจึงมีขอ้ เสนอดังนี้
1) จัดบุคลำกรให้เหมำะสมกับภำระงำน และขนำดของเขตพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละ
ศูนย์ฯ
2) พัฒ นำบุ ค ลำกร โดยจัด ให้ มี ก ำรอบรมเพิ่ ม ควำมรู ้ แ ละทัก ษะ ต่ ำ ง ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ในงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ
3) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งและหน้ำตำมหน้ำที่
และศักยภำพ
612
่
ให้ขมรมนักศึกษำ มีควำมเข้มแข็ง
1) มหำวิทยำลัยควรจัดหลักสู ตรกำรอบรมให้แก่ ผูน้ ำชมรมนักศึกษำ มสธ. ในลักษณะ
ภำพรวมระดับประเทศ หรื อ ระดับ ภำค อำทิ เรื่ องกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนกำรเป็ นผูน้ ำ ทักษะกำรพูด
ทำงกำรบริ หำรคน บริ หำรงำน เป็ นต้น เพื่อพัฒนำศักยภำพของ ผูน้ ำชมรมนักศึกษำ มสธ. อย่ำงแท้จริ ง
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2) ในกำรจัดสัมมนำผูน้ ำชมรมนักศึกษำ มสธ. ทัว่ ประเทศ มหำวิทยำลัยควรมีประเด็น
กำรนำเสนอควำมคิดเห็ น ปั ญหำอุ สรรค ในกำรบริ หำรชมรมนักศึ กษำ มสธ. เพื่อให้เกิ ดกำรแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ และหำแนวทำงกำรช่วยเหลือชมรมนักศึกษำ ได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม โดยเน้นกิจกรรมที่มุ่งเสริ มพัฒนำ
ชมรมนักศึกษำให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้ำน หรื อ 3 D ได้แก่
- Democracy ยึดมัน่ ประชำธิ ปไตย มีควำมตระหนัก เห็นควำมสำคัญ มีควำม
ศรัทธำและเชื่ อมัน่ กำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตย อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รังเกี ยจกำร
ทุจริ ตและต่ำต้ำนกำรซื้ อสิ ทธิ์ ขำยเสี ยง
- Decency มีคุณธรรม ควำมเป็ นไทย
- Drug-free ห่ำงไกลยำเสพติด
3) จัด ท ำแบบส ำรวจ หรื อ วิ จยั ควำมต้องกำรของชมรมนัก ศึ ก ษำในด้ำ นต่ ำ ง ๆ ที่
ต้องกำรให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำร เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกิจกรรมชมรมนักศึกษำ
4) รณรงค์ใ ห้ นัก ศึ ก ษำ สนใจสมัค รเป็ นสมำชิ ก ชมรม และร่ ว มกัน บริ ห ำรชมรม
โดยเน้นกิจกรรมทำงวิชำกำร เพื่อประโยชน์ดำ้ นกำรศึกษำช่วยให้นกั ศึกษำสำเร็ จกำรศึกษำ
6.2 ข้ อเสนอแนะระดับนโยบาย
621
ย ย ่่
ให้นัก ศึ ก ษำได้รับประโยชน์ ด้ำนอื่น ๆ เพื่ อ
พัฒนำตนเอง ให้เพิ่มมำกขึ้น เช่ น กำรได้ฝึกฝนทักษะ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ เทคนิ ค
วิธีกำรพูด กำรบริ หำรงำน กำรเป็ นผูน้ ำ เทคนิควิธีกำรเรี ยน เป็ นต้น
622
ย ย อ
สร้ำงกำลังใจในกำรทำงำน เช่น ให้ เกียรติบตั ร แก่ ชมรม
นักศึกษำ มสธ. จังหวัด ใด ที่ทำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ มีประโยชน์ ประสบควำมสำคัญด้ำนกำรบริ หำรชมรม
สำมำรถเป็ นแบบอย่ำงให้แก่ ชมรมนักศึกษำ มสธ. อื่น ๆ ได้ ควรออกใบประกำศเกียรติคุณ ให้กบั สมำชิ ก
ชมรม หรื อ คณะกรรมกำรบริ หำรชมรม ที่ทำงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำอย่ำงเข็มแข็ง เพื่อเป็ นเกียรติประวัติ
แก่นกั ศึกษำ ซึ่ งสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรสมัครงำน หรื อ กำรศึกษำต่อได้
623
ย ย
ย ย อ
่ ใชจ่ ยสำหรับ กิ จกรรมชมรม
นักศึกษำ ในส่ วนค่ำพำหนะ ค่ำที่พกั และค่ำอำหำร ให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็ นจริ ง
6.3 การพัฒนางานกิจกรรมชมรมนักศึกษา ของศูนย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
กำรจะพัฒนำให้กิจกรรมชมรมนักศึกษำมีควำมเข้มแข็ง เป็ นอีกภำรกิจหนึ่งของมหำวิทยำลัย
และศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี เพื่อให้ชมรมนักศึกษำ สำมำรถจัดกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสมำชิ ก
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สร้ ำงชื่ อเสี ยงและภำพลักษณ์ ที่ดีให้เกิ ดขึ้ นต่อมหำวิทยำลัย แต่ยงั มีขอ้ จำกัด
หลำยด้ำน ไม่วำ่ จะเป็ น ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำลังคน ด้ำนสถำนที่ทำกำร เป็ นต้น ดังนั้นกำรจะพัฒนำให้
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กิจกรรมชมรมนักศึกษำมีควำมเข้มแข็ง จำเป็ นที่จะต้อง ลดข้อจำกัดต่ำง ๆ หรื อหำทำง สนับสนุ น ส่ งเสริ ม
เพื่อให้ชมรมนักศึกษำสำมำรถทำงำนกิจกรรมได้อย่ำงรำบรื่ น ดังนี้
631

จ ่

ช

ึ

อย่ ถ

เนื่ องจำกปั จจุบนั ชมรมนักศึก ษำบำง

จัง หวัด ยัง ไม่ มี ที่ ท ำกำรอย่ ำ งแน่ น อน ท ำให้ ไ ม่ ส ะดวกในกำรประสำนงำน กำรด ำเนิ น กิ จ กรรม
กำรประชำสัมพันธ์ ต่ำง ๆ
632

ใ ช

ึ

ถ

ยไ เข้ำชมรมเพื่อให้ชมรมนักศึกษำมี

รำยได้สำหรับใช้จ่ำยในกำรทำดำเนิ นกิจกรรมต่ำง ๆ นอกเหนื อจำกที่มหำวิทยำลัยจัดสรรให้ ซึ่ งไม่เพียงพอ
ต่อกำรจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี
633

ย ยใ

ญ

จ

ช

ึ

กำรประชำสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษำให้สมัครเป็ นสมำชิกอย่ำงกว้ำงขวำง
ทั้งนี้ชมรมนักศึกษำ มสธ. สำมำรถพัฒนำได้หำกทุกฝ่ ำยส่ งเสริ มสนับสนุ น จะทำให้มีนกั ศึกษำ
สนใจที่ จ ะเข้ำ ร่ วมเป็ นสมำชิ ก ชมรม และร่ ว มกัน ท ำกิ จ กรรมชมรมนัก ศึ ก ษำเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ช มรม
นักศึกษำ มสธ. เป็ นเครื อข่ำยมีควำมเข้มแข็งต่อไป

บรรณานุกรม
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ความสาคัญของงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาระสังเขป
ออนไลน์ ค้นคืนวันที่ 1 มีนาคม 2556 จาก http://www.agro.kmutnb.ac.th/stu_important.htm
ชนิดาภา ยัง่ ยืน และสุ วรรณี แสงวงศ์ (2548) “การศึกษาความต้องการรับรู้ขอ้ มูลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เกี่ยวกับชมรมนักศึกษา” โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตร
พัฒนานักวิจยั ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ณัฐพงศ์ สุ โกมล 2543 ข่าว มสธ. กรกฎาคม สาระสังเขปออนไลน์ ค้นคืนวันที่ 1 มีนาคม 2556 จาก
http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oes/Guide/article/st_activi.html
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ โรงพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน
สานักบริ การการศึกษา (2556) แผนพัฒนากิจกรรมชมรมนักศึกษา มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
อำนำจ วงษ์สมิง (2531) “ กิจกรรมนักศึกษำของมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช” วิทยำนิพนธ์ ปริ ญญำ
มหำบัณฑิต บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
อำนำจ วงษ์สมิง และภีรวัฒน์ นนทะโชติ (2544) คุณ ณ ึ ส ค์ ข ผู ม ม ศึ
ม ว
สุโข ธ ม ธ สำนักบริ กำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษา (2554) สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
_____. (2555) สานักบริ การการศึกษา มหาวิยาลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
เอกสำรกำรประกันคุณภำพ (2556) ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

ภาคผนวก

ภำคผนวก ก
- สำเนำประกำศ เรื่ อง กำรดำเนินกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
สุ โขทัยธรรมำธิรำช
- สำเนำประกำศ เรื่ อง กำรจ่ำยเงินสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมชมรมนักศึกษำ
- สำเนำคำสั่ง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึ กษำประจำชมรมนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช

ภำคผนวก ข
ภำพถ่ำยกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี

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

นำงอุรชำ อ่อนลมัย

วัน เดือน ปี เกิด

20 พฤษภำคม 2514

สถำนที่เกิด

อำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี

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

สถำนที่ทำงำน

ศูนย์วทิ ยพัฒนำ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช จันทบุรี

ตำแหน่ง

นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพชำนำญกำร

