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      กิจกรรมชมรมนักศึกษำเป็นส่ิงส ำคญัถึงแมน้มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  จะเป็นระบบ

กำรศึกษำทำงไกล  แต่ยงัจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรจดักิจกรรมนกัศึกษำ  เพื่อให้นกัศึกษำในแต่ละทอ้งถ่ิน  ไดมี้

โอกำสท ำกิจกรรมร่วมกนัช่วยเหลือทำงดำ้นกำรเรียน   ดำ้นวิชำกำร ดำ้นสังคม และดำ้นอ่ืน ๆ  มหำวิทยำลยั

จึงก ำหนดให้มีกำรจดักิจกรรมนักศึกษำในรูปแบบของชมรมนักศึกษำประจ ำจงัหวดัข้ึนโดยมหำวิทยำลยั

สนบัสนุนงบประมำณในกำรจดักิจกรรมนกัศึกษำเพื่อพฒันำนกัศึกษำให้เป็นผูมี้คุณลกัษณะ  3  ประกำร คือ

มีคุณภำพ   มีคุณธรรม  และมีคุณค่ำ   

       ดงันั้นเพื่อใหบุ้คลำกรท่ีเก่ียวขอ้งมีควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ และใช้
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คู่มือปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  

      หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. 
จนัทบุรี  จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. อ่ืน ๆ และเป็น
ประโยชน์มหำวทิยำลยัต่อไป 
 

        อุรชำ  อ่อนลมยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก 

 

         สารบัญ      

                        หนำ้   

ค ำน ำ.....................................................................................................................................................ก 

สำรบญั..................................................................................................................................................ข 

สำรบญัตำรำง........................................................................................................................................ง 

สำรบญัภำพ...........................................................................................................................................จ 

บทที ่1   บทน า.......................................................................................................................................1 

  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั...................................................................................................1 

  วตัถุประสงค.์..........................................................................................................................4 

  ขอบเขตเน้ือหำ........................................................................................................................4 

  นิยำมศพัท.์..............................................................................................................................5 

  ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ.....................................................................................................5 

บทที ่2   วเิคราะห์งาน...........................................................................................................................6 

 วสิัยทศัน์ พนัธกิจ  และแผนยทุธศำสตร์.................................................................................6

 โครงสร้ำงกำรบริหำรมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช.........................................................11 

  กำรจดัตั้งศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. ............................................................................................12 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.....................................................................14 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี......................................................15 

 บทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี........................................17 

 บทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ศูนยว์ทิยพฒันำ  

 มสธ. จนัทบุรี.........................................................................................................................19 

 บทบำท ภำระหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ.........................20 

 ลกัษณะงำนท่ีปฏิบติั..............................................................................................................22 

 กิจกรรมนกัศึกษำ...................................................................................................................27 

 ควำมเป็นมำ ชมรมนกัศึกษำมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช...............................................30 

 กำรจดัตั้งชมรมนกัศึกษำ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช...................................................32 

 



ข 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

                            หนำ้ 

วเิครำะห์ ระดบัควำมเขม้แขง็ของชมรมนกัศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ                           

มสธ. จนัทบุรี ระหวำ่งปี 2554 - 2556  .....................................................................................35 

วเิครำะห์ปัญหำอุปสรรค  ท่ีส่งผลต่อควำมเขม้แขง็ของชมรมนกัศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.จนัทบุรี ..................................................................................................38 

วเิครำะห์สภำพแวดลอ้มและศกัยภำพ (SWOT Analysis)  งำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ                                                        

ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี..............................................................44 

บทที ่3   องค์ประกอบของระบบงาน.....................................................................................................47 

 งำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช.................................................47

 ประเภทของกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ........................................................................................48 

 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษำ.........................................................................48 

นโยบำยสถำนศึกษำ 3 D ของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช...............................................50   

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช...................................51  

 กำรประกนัคุณภำพกบักิจกรรมชมรมนกัศึกษำ .......................................................................53 

 กำรประกนัคุณภำพของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี…........................................................54 

ทรัพยำกรบุคคล........................................................................................................................58 

งบประมำณกำรด ำเนินงำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ..................................................................59              

งำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี.................60   

บทที ่4   ขั้นตอนวธีิการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ................................................................................63 

ขั้นตอนวธีิกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี.....................................................................................................................................63 

กำรวำงแผนจดักิจกรรมนกัศึกษำ................................................................................64 

กำรขออนุมติัโครงกำร................................................................................................69

ประสำนงำน /ใหค้  ำปรึกษำ.........................................................................................71 

เตรียมควำมพร้อม.......................................................................................................76 



ค 

 

สารบัญ (ต่อ) 

                            หนำ้ 

จดักิจกรรมตำมก ำหนด............................................................................................79 

ประเมิน/รำยงำนกำรกิจกรรม..................................................................................79 

บทที ่5    วเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข......................................................................82  

วเิครำะห์ปัญหำและแนวทำงแกไ้ขตำมขั้นตอนกำรปฏิบติังำน............................................................82              

              ปัญหำดำ้นบุคลำกร................................................................................................................89 

ปัญหำดำ้นงบประมำณ..........................................................................................................90 

ปัญหำดำ้นสถำนท่ีและวสัดุอุปกรณ์......................................................................................90 

แนวโนม้ของปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน....................................................................90 

ขอ้เสนอแนะและกำรพฒันำงำน............................................................................................91

บรรณำนุกรม.......................................................................................................................................94 

ภำคผนวก............................................................................................................................................95 

ประวติัผูเ้ขียน....................................................................................................................................130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 

 

สารบัญตาราง 

              

                                        หนำ้ 

 

ตำรำงท่ี 2.1  พนัธกิจเดิมและพนัธกิจใหม่................................................................................................7 

ตำรำงท่ี 2.2  วิเครำะห์ควำมเขม้แขง็ของชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ทิยพฒันำ  
                    มสธ. จนัทบุรี ....................................................................................................................35 

ตำรำงท่ี 2.3 วิเครำะห์สำเหตุท่ีส่งผลต่อควำมเขม็แขง็ของชมรมนกัศึกษำและแนวทำงแกไ้ข................39 
ตำรำงท่ี 3.1 ตวัอยำ่งวงจรคุณภำพ (PDCA) กบักิจกรรมชมรมนกัศึกษำ................................................53 
ตำรำงท่ี 3.2  เกณฑก์ำรประเมินระบบและกลไกรกำรส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษำ..................................54 

ตำรำงท่ี 3.3 อตัรำก ำลงับุคลำกรศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี.............................................................59  

ตำรำงท่ี 4.1 ตวัอยำ่งกิจกรรมพฒันำนกัศึกษำท่ีส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุ.........66 

ตำรำงท่ี 4.2  ตวัอยำ่งแผนกำรจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษำแต่ละจงัหวดั.................................................67 

ตำรำงท่ี 4.3 ตวัอยำ่งตำรำงรวมแผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ภำคตะวนัออก...............................68 

ตำรำงท่ี 5.1 วิเครำะห์ปัญหำขั้นวำงแผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ...........................................................81 

ตำรำงท่ี 5.2  วิเครำะห์ปัญหำขั้นขออนุมติัจดักิจกรรม...........................................................................83 

ตำรำงท่ี 5.3 วิเครำะห์ปัญหำขั้นประสำนงำน / ใหค้  ำปรึกษำ..................................................................84  

ตำรำงท่ี 5.4 วิเครำะห์ปัญหำขั้นกำรเตรียมควำมพร้อม ..........................................................................85  

ตำรำงท่ี 5.5 วิเครำะห์ปัญหำขั้นจดักิจกรรม ..........................................................................................86  

ตำรำงท่ี 5.6 วิเครำะห์ปัญหำขั้นประเมินผล/รำยงำนผล.........................................................................88  

 

 

 

 

 

 

                                                

 



1 

 

สารบัญภาพ 

              

                                       หนำ้ 

 

ภำพท่ี 2.1 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแผนพฒันำมหำวทิยำลยักบังำน..........................................................10 

ภำพท่ี 2.2  แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำร มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช.............................................11 

ภำพท่ี 2.3  ท่ีตั้งศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. ทั้ง10 แห่งทัว่ประเทศ.................................................................13 

ภำพท่ี 2.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ....................................................................14 

ภำพท่ี 2.5  แผนผงัแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ทิยพฒันำ มสธจนัทบุรี..................................16 

ภำพท่ี 2.6  แผนผงัแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ.................................20 

ภำพท่ี 2.7 โครงสร้ำงกำรบริหำรชมรมนกัศึกษำท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด.................................................34 

ภำพท่ี 2.8 โครงกำรกำรบริหำรงำนของชมรมนกัศึกษำ.........................................................................34 

ภำพท่ี 3.1  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช...............................52 

ภำพท่ี 3.2  ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี...................61      

ภำพท่ี 4.1  ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี...................64 

ภำพท่ี 4.2  แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรขออนุมติัโครงกำรและงบประมำณสนบัสนุนกิจกรรมชมรม......69 

ภำพท่ี 4.3  ตวัอยำ่งขอ้มูลประกอบกำรบรรยำยในกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ...........................................77 

ภำพท่ี 4.4  ตวัอยำ่งขอ้มูลประกอบกำรบรรยำยในกิจรรมชมรมนกัศึกษำ. ............................................78  

ภำพท่ี 4.5  แสดงขั้นตอนสรุปผลกิจกรรม..............................................................................................79 

 
 

 

 

 

 



 บทที ่1 

บทน า 

 

1.  ความเป็นมาและความส าคญั 

         มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชเป็นมหำวทิยำลยัระบบกำรศึกษำทำงไกล  โดยใชว้ิธีกำรศึกษำ
ผ่ำนส่ือกำรสอน ต่ำง  ๆ   ได้แก่    ศึกษำจำกวสัดุกำรศึกษำ   เอกสำรประกอบกำรสอน   แบบฝึกปฏิบติั       

ซีดีเสียงประจ ำชุดวชิำ  และวสัดุกำรศึกษำอ่ืน ๆ  กำรศึกษำจำกรำยกำรวทิยกุระจำยเสียง หรือรำยกำรทำงวิทยุ

โทรทศัน์ประกอบชุดวิชำ    กำรเขำ้รับกำรสอนเสริม     ณ    ศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำ มสธ.  ประจ ำจงัหวดั    

โดยไม่ตอ้งชั้นเรียน   ถึงแมจ้ะไม่มีชั้นเรียนแต่ยงัจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรจดักิจกรรมนกัศึกษำ  เพื่อให้นกัศึกษำ    
ในแต่ละท้องถ่ินได้มีโอกำสท ำกิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเรียน   ด้ำนวิชำกำร   ด้ำนสังคม      

และด้ำนอ่ืน  ๆ    มหำวิทยำลัยจึงก ำหนดให้มีกำรจดักิจกรรมนักศึกษำ  ในรูปแบบของชมรมนักศึกษำ  

ประจ ำจงัหวดัทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ  โดยมหำวิทยำลยัสนบัสนุนงบประมำณในกำรจดักิจกรรมนกัศึกษำ   

เพื่อกำรท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์  และมีนโยบำยส่งเสริมสนบัสนุนให้ชมรมนกัศึกษำบริหำรงำนชมรม

ดว้ยควำมเขม้แข็งและจดักิจกรรมให้ประสบผลส ำเร็จในกำรศึกษำมำกท่ีสุด    เพรำะงำนกิจกรรมนกัศึกษำ

เป็นงำนท่ีส ำคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมใหน้กัศึกษำมีประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง  ๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำกำรให้

ท ำงำนบ ำเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม  นอกจำกน้ียงัเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  เพื่อพฒันำนกัศึกษำให้เป็นผูมี้

คุณลกัษณะ   3 ประกำร คือ  มีคุณภำพ     มีคุณธรรม และมีคุณค่ำ   ดงัน้ี 
       ด้ำนควำมเป็นผูมี้คุณภำพ คือ เป็นผูท่ี้มีควำมสำมำรถในสำขำวิชำ สำมำรถในกำรวำงแผน 

สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมีระบบ สำมำรถในกำรแกไ้ขปัญหำเฉพำะหน้ำให้ลุล่วงไปดว้ยดี สำมำรถท ำงำน

ร่วมกนัและอยูร่่วมกนั เป็นผูน้ ำและผูต้ำมท่ีดี 

       ดำ้นควำมเป็นผูมี้คุณธรรม คือ เป็นผูท่ี้มีจิตใจโอบออ้มอำรี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   มีเมตตำ  กรุณำ         

มีควำมซ่ือสัตย ์ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีควำมตั้งใจท่ีจะท ำประโยชน์ให้แก่สังคม 

ในขณะท่ียงัเป็นนกัศึกษำ และเม่ือส ำเร็จกำรศึกษำ 

       ดำ้นควำมเป็นผูมี้คุณค่ำ คือ กำรเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นสังคมอยำ่งมีประโยชน์ ประพฤติตนให้เป็นท่ี

พึงปรำรถนำของสังคม และท ำประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนเป็นผูท่ี้รักษำวฒันธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีอนัดีงำมของชำติต่อไป (วนัท่ี  1 มีนำคม 2556  จำก http://www.agro.kmutnb.ac.th/stu_important.htm) 
       

http://www.agro.kmutnb.ac.th/stu_important.htm
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 กิจกรรมนกัศึกษำ จึงเป็นกิจกรรมท่ีทุกมหำวทิยำลยัก ำหนดใหมี้ข้ึนดว้ยมีประโยชน์ท่ีมีคุณค่ำ ไดแ้ก่ 

1) โลกทศัน์ของตนเองกวำ้งมำกข้ึน   ดว้ยกำรมีโอกำสท ำงำนร่วมกบับุคคลอ่ืนจะท ำให ้

นกัศึกษำได้แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น  ท ำให้ได้แง่คิดมุมมองท่ีแตกต่ำง

ออกไป   ซ่ึงเป็นเปิดโลกทศัน์และกำรพฒันำสติปัญญำ 

2) กำรคน้พบและรู้จกัตนเองมำกข้ึน  เม่ือนกัศึกษำไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมจะท ำใหมี้โอกำส 

ประเมินตนเองวำ่เป็นเช่นไร มีจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเองตรงไหน มีควำมถนดัในดำ้นใดบำงคนอำจจะพบวำ่

ชอบท ำงำนดำ้นกำรวำงแผน    ดำ้นทกัษะกำรพดู     ดำ้นกำรติดต่อส่ือสำรกบับุคคลอ่ืน   ดำ้นกำรท ำกิจกรรม

กลุ่ม  เป็นตน้    

3) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรเวลำ  กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษำจะท ำใหรู้้จกัแบ่งเวลำ 

ในแต่ละกิจกรรมของตนเองอยำ่งเหมำะสม เช่น ตอ้งมีเวลำใหแ้ก่ตนเองในกิจกรรมทำงวชิำกำร กิจกรรมร่วม

หลกัสูตร  เร่ืองส่วนตวั  กิจกรรมครอบครัว  และกิจกรรมนกัศึกษำท่ีตนตอ้งรับผดิชอบ   กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม

นกัศึกษำจะช้ีให้เห็นวำ่ถำ้ตอ้งท ำหลำยส่ิงหลำยอยำ่งในเวลำเดียวกนั  นกัศึกษำสำมำรถบริหำรเวลำเหล่ำนั้น

ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเพียงใด 

4) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม นกัศึกษำมีอิสระ      

ในกำรคิดและตดัสินใจมำกข้ึน   แต่กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นจ ำเป็นตอ้งปรับตนเองให้เขำ้กนัได้กบับุคคล       

ท่ีหลำกหลำยประเภท    เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนท่ีรับผิดชอบเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย    ดงันั้นเม่ือตอ้ง

ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นจะท ำใหเ้รียนรู้และเขำ้ใจในควำมหมำยของควำมแตกต่ำงระหวำ่งบุคคลมำกข้ึน   เป็นคน

ท่ีมีควำมเขำ้ใจธรรมชำติมนุษยม์ำกข้ึน 

5) กำรมีพฒันำกำรทำงดำ้นบุคลิกภำพ  กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมจะสอนใหเ้รำรู้จกัควบคุม 

อำรมณ์ของตนเอง รู้จกักำรเป็นผูฟั้งท่ีดี  รู้จกัทกัษะสังคม  รู้จกัท่ีจะยอมรับควำมคิดเห็นของบุคคลอ่ืน        

ส่ิงเหล่ำน้ีลว้นแต่ช่วยปรับแต่งบุคลิกภำพของเรำใหดู้ดีเสมอ 

6) กำรรู้จกัและเขำ้ใจค ำวำ่   บทบำท     กิจกรรมนกัศึกษำท ำใหรู้้จกักำรใชบ้ทบำทท่ี 

เหมำะสมในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษำนั้น    แต่ละคนจะตอ้งด ำรงต ำแหน่งในบทบำทใดบทบำทหน่ึง  

ในแต่ละบทบำทจะมีหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบแตกต่ำงกนัไป     บำงคนมีบทบำทเป็นผูน้ ำกลุ่ม   บำงคน 

มีบทบำทเป็นรองประธำน    เหรัญญิก    เลขำนุกำร     เม่ือเรำอยูใ่นบทบำทใดก็จะตอ้งเรียนรู้และเขำ้ใจใน 

บทบำทของตนเอง  
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7) ช่วยส่งเสริมควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ  กิจกรรมนกัศึกษำ มีหลำกหลำย ทั้งกิจกรรมท่ี 

เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม    กิจกรรมทำงวิชำกำร  กิจกรรมด้ำนสร้ำงสรรค์  หรือกิจกรรมอนุรักษ ์   

เป็นตน้   

8) ไดรั้บประสบกำรณ์     กิจกรรมนกัศึกษำเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมประสบกำรณ์ชีวติของ 

นกัศึกษำในกำรท ำงำนและกำรเรียน  รวมถึงกำรท ำประโยชน์แก่สังคม   ในฐำนะนกัศึกษำแลว้กำรเรียน 

ตอ้งถือวำ่มีควำมส ำคญัมำกท่ีสุด   และกิจกรรมนกัศึกษำถือเป็นองคป์ระกอบอยำ่งหน่ึงท่ีช่วยพฒันำ         

และเพิ่มศกัยภำพใหน้กัศึกษำมีคุณลกัษณะของควำมเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ได ้  (ณฐัพงศ ์ สุโกมล  2543    

ข่ำว มสธ. กรกฎำคม    วนัท่ี 1 มีนำคม  2556 จำก  http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oes 

/Guide/article/st_activi.html) 

       ดงันั้น มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชจึงไดมี้กำรจดักิจกรรมนกัศึกษำในรูปแบบของกิจกรรม

ชมรมนกัศึกษำเพื่อตอบสนองระบบกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษำทัว่ประเทศ   โดยแบ่งงำนกิจกรรม

ชมรมนกัศึกษำ  จำกควำมรับผิดชอบของส ำนกับริกำรศึกษำ  กระจำยไปยงั  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.    ทั้ง  10  

ศูนย์ฯ  ได้แก่   ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก   จันทบุรี    เพชรบุรี   นครศรีธรรมรำช    ยะลำ   

อุบลรำชธำนี     อุดรธำนี  นครสวรรค์  สุโขทยั  และล ำปำง  ซ่ึงแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุม 78  จงัหวดั  

ซ่ึงแต่ละจงัหวดัจะมีชมรมนกัศึกษำ จงัหวดัละ 1 ชมรม   โดยศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.จนัทบุรี รับผิดชอบชมรม

นกัศึกษำ  มสธ. รวม 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  จงัหวดัจนัทบุรี  ตรำด  สระแกว้  ระยอง  และชลบุรี 

        ทั้งน้ีกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  เป็นภำระหนำ้ท่ี

ของนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ    ในกำรดูแลรับผดิชอบงำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ   กำรประสำนงำน  

กำรให้ค  ำปรึกษำ   กำรจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษำ  และรำยงำนผล  ซ่ึงกำรจดักิจกรรมชมรม

นักศึกษำต้องเป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)    ท่ีมีนโยบำยพฒันำ

กิจกรรมนักศึกษำ  ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน         

ซ่ึงประกอบดว้ย   

1)   ดำ้นคุณธรรมจริยธรรม 

2)   ดำ้นควำมรู้ 

3)   ดำ้นทกัษะทำงปัญญำ 

4)   ดำ้นทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลและควำมรับผดิชอบ 

5)   ดำ้นทกัษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลขกำรส่ือสำรกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 

http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oes/Guide/article/st_activi.html
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       ดงันั้นเพื่อใหผู้ท่ี้จะปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ       มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   

หรือผูส้นใจเก่ียวกับกำรจดักิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี    มีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ และรู้กระบวนกำรท ำงำนท่ีชัดเจน           

จึงจ ำเป็นตอ้งจดัท ำคู่มือปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนให้ประสบผลส ำเร็จ  และพฒันำกำรปฏิบติังำนจดักิจกรรมชมรม

นกัศึกษำของ  ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ต่อไป  

 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ                

ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

2.2 เพื่อน ำเสนอปัญหำ และวธีิกำรแกไ้ข ใน กำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขต 

พื้นท่ีรับผดิชอบ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  

      2.3  เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกบัขั้นตอนในกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  ในเขต   

พื้นท่ีรับผดิชอบ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

 

3.  ขอบเขตเนือ้หา 

        ขอบเขตของกำรจดัท ำคู่มือกำรกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ  

ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี เพื่อให้นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพและบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งได้ใช้เป็น 

แนวทำงกำรปฏิบติังำน  โดยมีเน้ือหำครอบคลุม โครงสร้ำงขององคก์รและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ขั้นตอน

กำรด ำเนินงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จันทบุรี   ปัญหำ

อุปสรรค  แนวทำงกำรแกไ้ขและพฒันำ 

            โดยเน้ือหำของคู่มือฉบับน้ี  เจำะจงเฉพำะกำรด ำเนินงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   5  จงัหวดั ไดแ้ก่  จงัหวดัจนัทบุรี  ตรำด  สระแกว้  ระยอง  และ

ชลบุรี 
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4. นิยามศัพท์ 

 4.1  ระบบกำรศึกษำทำงไกล  หมำยถึง  วธีิกำรศึกษำผำ่นส่ือกำรสอน ต่ำง ๆ   โดยศึกษำจำก 

วสัดุกำรศึกษำ  ไดแ้ก่  เอกสำรประกอบกำรสอน   แบบฝึกปฏิบติั  ซีดีเสียงประจ ำชุดวิชำ  และวสัดุกำรศึกษำ

อ่ืน ๆ   กำรศึกษำจำกรำยกำรวทิยกุระจำยเสียง หรือรำยกำรทำงวิทยโุทรทศัน์ ประกอบชุดวิชำ กำรเขำ้รับกำร

สอนเสริม ณ  ศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำ   

      4.2 กิจกรรมชมรมนกัศึกษำ หมำยถึง กิจกรรมท่ีชมรมนกัศึกษำ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช    

ในเขตพื้นทีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี    ทั้ง 5 จงัหวดั แก่ จงัหวดัจนัทบุรี  สระแกว้ ตรำด  

ระยอง  ชลบุรี   ด ำเนินกำรจดัข้ึนโดยชมรมนกัศึกษำ มสธ.  ภำยในกำรก ำกบัดูแลของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี 

       4.3 ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.   หมำยถึง ศูนยว์ิทยพฒันำมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ท ำหนำ้ท่ี

เป็นตวัแทนของมหำวิทยำลยั ท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค กระจำยตำมภำคต่ำง ๆ ของประเทศมีทั้งส้ิน  10 ศูนย ์

ไดแ้ก่  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.  ล ำปำง  สุโขทยั  นครสวรรค์  อุดธำนี   อุบลรำชธำนี  นครนำยก    จนัทบุรี  

เพชรบุรี  นครศรีธรรมรำช  และยะลำ   

       4.4 ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  หมำยถึง  ศูนยว์ิทยพฒันำ  มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

จนัทบุรี ตวัแทนของมหำวิทยำลยัรับผิดชอบเขตพื้นท่ีในกำรให้บริกำร ภำคตะวนัออก 5 จงัหวดั ได้แก่  

จนัทบุรี  ตรำด  สระแกว้  ระยอง  และชลบุรี 

 

5. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 5.1  เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนส ำหรับนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

ไดเ้รียนรู้และเขำ้ใจระบบกำรท ำงำน สำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมขั้นตอนอยำ่งเป็นระบบ 

      5.2  เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพฒันำงำนใหป้ระสบผลส ำเร็จ และ ป้องกนัปัญหำท่ีจะเกิดข้ึน 

ไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

      5.3   เป็นแหล่งขอ้มูลควำมรู้ดำ้นกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำในเขตพื้นท่ีศูนยว์ิทย

พฒันำ มสธ. จนัทบุรี 



 

บทที ่ 2 

วเิคราะห์งาน 

 มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   มุ่งเนน้กำรพฒันำระบบกำรศึกษำทำงไกลท่ีมีประสิทธิภำพ 
และให้ควำมส ำคญัในกำรจดับริกำรนกัศึกษำอยำ่งทัว่ถึงมำกท่ีสุดเพื่อเปิดโอกำสกำรศึกษำ   และเสริมสร้ำง
ระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน    จึงจดัตั้งศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.  เพื่อเป็นเครือข่ำยในกำร
ให้บริกำรกำรศึกษำ  แก่นกัศึกษำในส่วนภูมิภำค      ดงันั้น ผูป้ฏิบติังำนแนะแนวกำรศึกษำจ ำเป็นจะตอ้งรู้ 
ขอ้มูลเก่ียวกบั  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  และแผนยุทธศำสตร์  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ มหำวิทยำลยั   และ
โครงกำรสร้ำงบริหำรงำนศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.    โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. 
จนัทบุรี    บทบำทหนำ้ท่ี  และภำระงำนในต ำแหน่งนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. 
จนัทบุรี   และขั้นตอนกำรปฏิบติังำน   เพื่อใหรู้้ถึงภำพรวมของกำรท ำงำนซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 

1. วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และแผนยุทธศาสตร์ 

      จำกผลกำรประเมินสภำพแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกของมหำวิทยำลยั   พบวำ่มีหลำยปัจจยั  

ท่ีส่งผลกระทบเชิงโอกำส (Opprtunity) และอุปสรรค (Threat)   ต่อกำรพฒันำมหำวิทยำลยัระยะ 5 ปี          

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

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

แผนพฒันำ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ระยะ5 ปี  แรก (2552-2556) ดงัต่อไปน้ี 

       วิสัยทัศน์ (Vision) มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช เป็นมหำวิทยำลยัเปิดท่ีใชร้ะบบกำรศึกษำ

ทำงไกลชั้นน ำของโลก ใหก้ำรศึกษำตลอดชีวติส ำหรับทุกคน  

        พนัธกจิ (Mission)  

        ส ำหรับกำรก ำหนดพนัธกิจในแผนพฒันำ มสธ. ฉบบัน้ี ไดมี้กำรพิจำรณำทบทวนพนัธกิจเดิม

และก ำหนดพนัธกิจใหม่ใหมี้ควำมชดัเจนมำกข้ึน ตำมรำยละเอียด ดงัตำรำงท่ี 2.1 
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ตำรำงท่ี 2.1  พนัธกิจเดิมและพนัธกิจใหม่                                                  

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

1.กำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน ทำงไกลโดย

มุ่งผลิตบณัฑิตทุกระดบัเพื่อตอบสนองต่อ

กำรพฒันำประเทศ 

1.พฒันำระบบกำรศึกษำทำงไกลและ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยมุ่งผลิต

บณัฑิตทุกระดบัเพื่อตอบสนองต่อกำร

พฒันำประเทศ 

2.วจิยั ส่งเสริมและพฒันำองคค์วำมรู้และ

ภูมิปัญญำไทย 

2.วจิยั ส่งเสริมและพฒันำองคค์วำมรู้ดำ้น

กำรศึกษำทำงไกลและองคค์วำมรู้ดำ้นกำร

พฒันำประเทศยิง่ข้ึน 

3.พฒันำทรัพยำกรมนุษยร์วมถึงพฒันำ

ชุมชน องคก์รสถำบนัในสังคม เพื่อน ำไปสู่

สังคมแห่งกำรเรียนรู้และสังคมฐำนควำมรู้ 

3.บริกำรวชิำกำรโดยพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์

ชุมชน และองคก์รสถำบนัในสังคม เพื่อ

น ำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้   

สังคมฐำนควำมรู้ 

4.อนุรักษ ์ส่งเสริม พฒันำศิลปะและ

วฒันธรรม 

4.อนุรักษ ์ส่งเสริม พฒันำศิลปะและ

วฒันธรรมของชำติ 

5.กำรพฒันำองคก์ร 5.พฒันำองคก์รสู่กำรเป็นมหำวทิยำลยัเปิด

ชั้นน ำของโลก 

 

        จำกพนัธกิจดังกล่ำวมหำวิทยำลัยได้เพิ่มควำมหมำยท่ีมุ่งสะท้อนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของ

มหำวิทยำลยั และตอบสนองภำรกิจพื้นฐำนในกำรจดัตั้งมหำวิทยำลยั หรือเป้ำประสงค์ของมหำวิทยำลยั        

และเป้ำหมำยท่ีสำมำรถบ่งบอกขอบข่ำยงำนหรือบริบทภำยในแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลยัในระยะ 5 ปี         

(2556-2560) ซ่ึงมีรำยะเอียดดงัน้ี 

    พันธกิจที่ 1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิต

บัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  โดยมีควำมมุ่งประสงค์เพื่อเป็นมหำวิทยำลยัเปิด

ทำงไกลชั้นน ำท่ีมีมำตรฐำน    ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลควบคู่กับกำรผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม             

และมีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ  สำมำรถตอบสนองต่อกำรพฒันำสังคม

และประเทศอยำ่งย ัง่ยนื   
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   บริบทในแผนยุทธศาสตร์ฯ      เพิ่มกำรเปิดสอนหลักสูตรนำนำนำชำติ   และ

โครงกำรสัมฤทธิบัตรภำษำต่ำงประเทศ    พร้อมทั้ งจัดท ำข้อตกลงว่ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระดับ

นำนำชำติกบัสถำบนักำรศึกษำในต่ำงประเทศเพิ่มมำกข้ึน   และใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีทนัสมยั  ยกระดบั

กำรศึกษำทำงไกลของมหำวทิยำลยั  ทั้งส่ือกำรศึกษำและระบบบริกำรกำรศึกษำและนกัศึกษำ ภำยใตคุ้ณภำพ

มำตรฐำนกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำทั้งในระดบัชำติและนำนำชำติ 

      พันธกิจที่ 2. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการ

พัฒนาประเทศยิ่งขึน้  โดยมีควำมมุ่งประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลดำ้นบริหำรควำมรู้จำก

งำนวิจยั สร้ำงนวตักรรมกำรวิจยั       ส ำหรับพฒันำกำรเรียนกำรสอนทำงไกลและพฒันำองคค์วำมรู้สู่ควำม

เป็นเลิศ และพฒันำงำนวจิยัท่ีตอบสนองต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน   และพฒันำประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 

สังคม  กำรเมือง  เทคโนโลย ี  และส่ิงแวดลอ้ม    ภำยในขอบข่ำยงำน 

   บริบทใน แผนยุทธศาสตร์ฯ  มุ่งเนน้พฒันำคุณภำพงำนวิจยัเพื่อสนบัสนุนกำรเรียน

กำรสอนทำงไกลและกำรพฒันำประเทศ 

 พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม      

เพือ่น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  สังคมฐานความรู้ โดยมีควำมมุ่งประสงคเ์พื่อตอ้งกำรให้เกิดสังคมแห่งกำร

เรียนรู้ และสังคมฐำนควำมรู้ภำยใตข้อบข่ำยงำน 

   บริบทในแผนยุทธศาสตร์ฯ  มุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุมประชำชน

กลุ่มต่ำง ๆ   อยำ่งทัว่ถึงและพฒันำคุณภำพกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมของมหำวิทยำลยั    เพื่อให้ทกัษะ   

ในกำรพฒันำตนเองและทกัษะในกำรด ำเนินชีวติไดอ้ยำ่งเท่ำทนัในยุคปัจจุบนั   รวมทั้งยกระดบัแหล่งเรียนรู้

ของมหำวิทยำลยัให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตำมอธัยำศยัและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต   ภำยใตก้ำรมีส่วนร่วม

ของชุมชนและสังคมเป็นส ำคญั 

 พนัธกจิที ่4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พฒันาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ   โดยมีควำมมุ่งประสงคเ์พื่อ

ส่งเสริมกำรอนุรักษ์   พฒันำศิลปวฒันธรรมของไทยและเผยแพร่สู่ประชำคมอำเซียน   ตลอดจนกำรพฒันำ

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดำ้นศิลปวฒันธรรม   และให้มีโครงสร้ำงองค์กรดำ้นศิลปวฒันธรรมท่ีเหมำะสม  

ทั้ งน้ีเพื่อให้มีกำรบูรณำกำรด้ำนท ำนุศิลปวฒันธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจยั  ภำยใน

ขอบข่ำยงำน 
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    บริบทในแผนยุทธศาสตร์ฯ   มุ่งเน้นพฒันำอุทยำนกำรศึกษำ มสธ. ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้วทิยำกำรดำ้นศิลปวฒันธรรมตำมอธัยำศยั และจดักิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ ์พฒันำศิลปวฒันธรรม

ในโอกำสต่ำง ๆ อยำ่งเหมำะสม  ตลอดจนส่งเสริมเผยแพร่ดำ้นศิลปะและวฒันธรรมใหเ้กิดกำรเรียนรู้ร่วมกนั

ทั้งในระดบัชำติและนำนำชำติ 

      พันธกิจที่ 5.  พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดช้ันน าของโลก  โดยมีควำมมุ่งประสงค์

เพื่อให้มหำวิทยำลยัมีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีได้คุณภำพมำตรฐำน    เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัเชิง

ยุทธศำสตร์มีโครงสร้ำงและระบบงำนของหน่วยงำนท่ีสอดคลอ้งกบัภำรกิจ    ทั้งในปัจจุบนัและกำรเป็น

มหำวิทยำลยัในก ำกบัในอนำคต    มีระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีตอบสนองต่อกำรบริหำรจดักำรท่ีมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  และบุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข  มีระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศท่ีมีมำตรฐำนและทนัสมยั  ส ำหรับใชใ้นกำรบริหำร  กำรบริกำรและกำรจดักำรเรียนกำรสอนและ

สุดทำ้ยมีโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นภำยภำพท่ีเอ้ือต่อกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้  ภำยใตข้อบข่ำยงำน 

     บริบทในแผนยุทธศาสตร์ฯ    มุ่งเน้นพฒันำโครงสร้ำง “บำ้น มสธ.” ดว้ย 4 เสำ

หลกัท่ีใชใ้นกำรบริหำรจดักำร ประกอบดว้ย 

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

มหำวิทยำลัยในทุกพนัธกิจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำทำงไกลท่ีตอ้งทนัสมยัหลำกหลำย  ผูเ้รียน

สำมำรถเลือกใชไ้ดต้ำมอธัยำศยั 

    - Our STOU Culture  “ทรัพยำกรมนุษยเ์ป็นหวัใจกำรพฒันำ” จะมีกำร

สร้ำงวฒันธรรมองค์กรในควำมเป็น “มหำวิทยำลัยของเรำ” รักษำน ้ ำใจบุคลำกรด้วยกัน “ฉันท์น้องพี่”          

มี “สุขภำวะในท่ีท ำงำน”  มีกำรมุ่งสู่สำกล (Internationalization)    ดว้ยกำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ

ทำงภำษำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่  ภำษำองักฤษ  ภำษำจีน  และภำษำในประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน 

    - ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน  ท่ีจะท ำให้มหำวิทยำลยัสำมำรถพฒันำได ้ดว้ย

กำรเพิ่มรำยได ้ ลดรำยจ่ำย  เกิดควำมเขม้แขง็ทำงกำรเงินของมหำวทิยำลยั อยำ่งย ัง่ยนื 

    - กำรจดักำรกระบวนกำร จะมีกำรปรับโครงสร้ำงองคก์รบำงหน่วยงำนให้

เหมำะสม  เท่ำทันกำรเปล่ียนแปลง พฒันำกระบวนกำรท ำงำนแบบ  e-Government  ทบทวนจัดเก็บ  

ปรับปรุงกฎระเบียบ ประกำศต่ำง ๆ ใหเ้ป็นหมวดหมู่คล่องตวัภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล  

(ร่ำงแผนยทุธศำสตร์ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ระยะ 5 ปี  วนัที 19 กุมภำพนัธ์ 2557 จำก  

http://www.stou.ac.th/EDOWMENT/OPR/Planing/pl_6/policy/index.html) 

http://www.stou.ac.th/EDOWMENT/OPR/Planing/pl_6/policy/index.html
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       จำกพนัธกิจ และยุทธศำสตร์ดงักล่ำว    งำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำจดัอยูใ่นประเด็นของ พนัธ

กิจท่ี 3     ยทุธศำสตร์มุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำใหค้รอบคลุมประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ อยำ่งทัว่ถึง และพฒันำ

คุณภำพกำรใหบ้ริกำรวชิำกำรแก่สังคมของมหำวทิยำลยั   เพื่อใหท้กัษะในกำรพฒันำตนเองและทกัษะในกำร

ด ำเนินชีวิตไดอ้ยำ่งเท่ำทนัในยุคปัจจุบนั รวมทั้งยกระดบัแหล่งเรียนรู้ของมหำวิทยำลยัให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ตำมอธัยำศยัและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ ภำยใตก้ำรมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเป็นส ำคญั 

  ดงันั้นงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  ของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ซ่ึงมีบทบำทหน้ำท่ี

รับผิดชอบงำนดำ้นบริกำรกำรศึกษำ   จึงด ำเนินงำนต่ำง ๆ  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์  

ของมหำวิทยำลยั  โดยเฉพำะงำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ท่ีเป็นกิจกรรมช่วยสนบัสนุนส่งเสริมให้นกัศึกษำ

ไดพ้ฒันำตนเอง มีศกัยภำพและประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินชีวิตต่อไป   ทั้งน้ีแสดงควำมสัมพนัธ์

ระหวำ่งแผนพฒันำมหำวทิยำลยักบังำนได ้ตำมแผนผงัท่ี 2.1 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.1  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแผนพฒันำมหำวทิยำลยักบังำน 

 

 

 

 

วสิยัทศัน ์

พนัธกิจ 

แผนยทุธศำสตร์ 

  แผนกำร 

ด ำเนินงำน 

ด ำเนินกิจกรรมตำม

แผนงำนท่ีก ำหนด 

ประเมินผลกำร

ด ำเนินงำน 

 

รำยงำนประจ ำปี 

ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อตอบสนอง 
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2.  โครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

โครงสร้ำงกำรบริหำรของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ          

รองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำง ๆ    ดงัภำพท่ี 2.1  

         
             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

            ภำพท่ี  2.2  แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำร มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

จำกภำพท่ี 2.2   อธิบำยหน่วยงำนในสังกดัฝ่ำยต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนกังำน

อธิกำรบดี มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ไดด้งัน้ี   

1. ฝ่ำยวิชำกำร มีหน่วยงำนในสังกัด คือ สำขำวิชำกำรต่ำง ๆ ส ำนักทะเบียนและวดัผล       
ส ำนกับณัฑิตศึกษำ  และส ำนกัวชิำกำร  ยกเวน้ฝ่ำยพฒันำคณำจำรย ์
                   2.  ฝ่ำยบริหำร มีหน่วยงำนในสังกัดคือ  ศูนย์วิทยพฒันำและงำนประสำนศูนย์วิทยพฒันำ  
กองกลำง  ยกเวน้งำนประชำสัมพนัธ์  กองกำรเจำ้หน้ำท่ีเฉพำะงำนวินัย   และนิติกำร  งำนอำคำรสถำนท่ี  
ศูนยว์ทิยส่ืุอสำร   

ฝ่ำ
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ฝ่ำ
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ฝ่ำ
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ริก
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กำ
รศึ
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ำ 

 

ฝ่ำ
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ำร
เงิน

 

ฝ่ำ
ยสื่

อส
ำร
อง
คก์

รแ
ละ

 
วเิท

ศสั
มพ

นัธ
์ 

  

ฝ่ำ
ยท

รัพ
ยส์ิ

น 

ฝ่ำ
ยท

รัพ
ยำ
กร
บุค

คล
แล

ะ 

พฒั
นำ

ระ
บบ

 

  

รองอธิกำรบดี ผูช่้วยอธิกำรบดี 

อธิกำรบดี 
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                      3.  ฝ่ำยวำงแผนและวิจยั  มีหน่วยงำนในสังกดั คือ สถำบนัวิจยัและพฒันำ และกองแผนงำน
ยกเวน้งำนพฒันำระบบงำนและคุณภำพกำรบริหำรจดักำร 

               4.  ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ   มีหน่วยงำนในสังกดั  คือ  สถำบนัวจิยัและพฒันำ และ 
กองแผนงำน   ยกเวน้งำนพฒันำระบบงำนและคุณภำพกำรบริหำรจดักำร   ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

มีหน่วยงำนในสังกดัคือ  ส ำนกัเทคโนโลยกีำรศึกษำ  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  และส ำนกับรรณสำรสนเทศ 
5.   ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ มีหน่วยงำนในสังกดั คือ ส ำนกัพิมพ ์ ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยกีำร 

พิมพแ์ห่งชำติ  ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ ศูนยส์ำรสนเทศ  และศูนยบ์ริกำรร่วมแบบครบวงจร  
                     6.  ฝ่ำยกำรเงิน  มีหน่วยงำนในสังกดั คือ กองคลงั และกองพสัดุ  
                     7.  ฝ่ำยทรัพยสิ์น  มีหน่วยงำนในสังกดั คือ ส ำนกักำรศึกษำต่อเน่ือง  ศูนยส์ัมมนำและฝึกอบรม 
                     8.  ฝ่ำยส่ือสำรองคก์รและวเิทศสัมพนัธ์  มีหน่วยงำนในสังกดั คือ กองกลำงเฉพำะงำน 
ประชำสัมพนัธ์ และงำนวเิทศสัมพนัธ์ 
                     9.  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและพฒันำระบบ   มีหน่วยงำนในสังกดั คือ กองกำรเจำ้หน้ำท่ียกเวน้
งำนวินยัและนิติกร ส ำนกัวิชำกำรเฉพำะฝ่ำยพฒันำคณำจำรย ์กองแผนงำนเฉพำะงำนพฒันำระบบงำนและ
คุณภำพกำรบริหำรจดักำร และศูนยป์ระสำนงำนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
(ประกำศมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  เร่ืองกำรก ำหนดหน่วยงำนสังกดัฝ่ำยต่ำง ๆ  ตำมกำรจดัสำยงำน

บริหำรในส ำนกังำนอธิกำรบดี  วนัท่ี  1 กรกฎำคม  2556 ) 

3.   การจัดตั้งศูนย์วทิยพฒันา มสธ. 

       จำกแนวคิดของกำรจดัตั้งมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชเป็นมหำวิทยำลยัเปิด   มุ่งเน้นกำร
พฒันำระบบกำรศึกษำทำงไกลท่ีมีประสิทธิภำพ และให้ควำมส ำคญัในกำรจดับริกำรนกัศึกษำอย่ำงทัว่ถึง
มำกท่ีสุดเพื่อให้สำมำรถเปิดโอกำสกำรศึกษำ   เสริมสร้ำงระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 
และยงัเป็นกำรบริกำรทำงวิชำกำร แก่ประชำชนท่ีอยู่ห่ำงไกล   มหำวิทยำลยัได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำร
ใหบ้ริกำรมีนโยบำยในกำรใหบ้ริกำร แก่นกัศึกษำทั้งในส่วนกลำง  และส่วนภูมิภำคอยำ่งกวำ้งขวำงโดยอำศยั
ควำมร่วมมือทั้งดำ้นทรัพยำกรบุคคล ครุภณัฑ ์และอำคำรสถำนท่ี จำกหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ อำทิ กำรจดัตั้ง
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำจงัหวดั  และศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ มุม มสธ. (ภำยในห้องสมุด
ประชำชนประจ ำจงัหวดั) 

       ต่อมำ ปี 2529  มหำวทิยำลยัไดม้อบหมำยใหส้ ำนกับรรณสำรสนเทศซ่ึงเป็นหน่วยงำนให้บริกำร
หอ้งสมุดและส่ือกำรศึกษำน ำแนวคิด   กำรจดัตั้งศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำคถำวรของส ำนกับริกำร 
กำรศึกษำมำไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของส ำนกับรรณสำรสนเทศ  และเร่ิมก่อตั้งศูนยว์ิทยพฒันำบริกำรในปี 2531    
โดยขอใช้ท่ีดินท่ีเป็นของรำชกำรหรือท่ีเอกชนบริจำค   จดัตั้งศูนยว์ิทยบริกำร ท่ีจงัหวดั นครศรีธรรมรำช 
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และเปิดให้บริกำรเป็นคร้ังแรกในปี  2534   โดยเน้นงำนบริกำรห้องสมุด และเป็นแหล่งในกำรให้ขอ้มูล
ข่ำวสำรของมหำวทิยำลยั     ต่อมำปี 2539  ไดเ้ปล่ียนช่ือจำก "ศูนยว์ทิยบริกำร" เป็น "ศูนยว์ิทยพฒันำบริกำร" 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถรองรับงำนด้ำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหำวิทยำลยัได้
กวำ้งขวำงข้ึน โดยรับผดิชอบกำรใหบ้ริกำรครอบคลุมพื้นท่ี 5 - 10 จงัหวดั 

      ในปี  2540  ไดมี้จดัตั้งศูนยว์ิทยพฒันำบริกำรท่ีจงัหวดัเพชรบุรี นครสวรรค ์อุบลรำชธำนี และ
สุโขทยั  ต่อมำ ปี 2541  จดัตั้งศูนยว์ิทยพฒันำบริกำรท่ีจงัหวดัอุดรธำนี  และล ำปำง  จำกนั้น ปี 2542  จดัตั้ง
ศูนยว์ทิยพฒันำบริกำรท่ีจงัหวดัจนัทบุรี  และจงัหวดัยะลำ  และจดัตั้งศูนยว์ิทยพฒันำบริกำร เป็นแห่งสุดทำ้ย
ท่ีจังหวดันครนำยก ในปี 2543  โดยเปล่ียนช่ือจำก "ศูนย์วิทยพฒันำบริกำร" เป็น "ศูนย์วิทยพฒันำ
มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช …(ตำมดว้ยช่ือจงัหวดัท่ีตั้ง)...  หรือเขียนช่ือโดยย่อ เป็น “ศูนยว์ิทยพฒันำ 
มสธ. .....(ตำมดว้ยช่ือจงัหวดัท่ีตั้ง)  

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

 

                                                                              
 

ภำพท่ี  2.3  ท่ีตั้งศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. ทั้ง10 แห่งทัว่ประเทศ 
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4. โครงสร้างการบริหารงานศูนย์วทิยพฒันา มสธ. 

      โครงสร้ำงกำรบริหำรศูนยว์ทิยพฒันำ ในปัจจุบนั ไดเ้ป็นไปตำมประกำศของ
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ลงวนัท่ี   25   สิงหำคม   2550   เร่ืองโครงสร้ำงกำรบริหำรศูนยว์ทิยพฒันำ 
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช โดยศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.  ทั้ง 10  แห่งมีโครงสร้ำงกำรบริหำรดงัภำพท่ี 2.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.4  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 

       จำกแผนผงัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ิทยพฒันำ  มสธ.  ทั้ง 10 แห่ง มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

ใหบ้ริกำรครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัขำ้งเคียง  5-10 จงัหวดั  ดงัน้ี                                              

      1.  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. ล ำปำง  ให้บริกำรครอบคลุม  8 จงัหวดั ไดแ้ก่   จงัหวดัล ำปำง  ล ำพูน  

เชียงใหม ่ แพร่  พะเยำ  เชียงรำย  แม่ฮ่องสอน และน่ำน 

      2. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. สุโขทัย ให้บริกำรครอบคลุม  5 จังหวดั  ได้แก่ จังหวดัสุโขทัย 

พิษณุโลกก ำแพงเพชร  ตำก  และอุตรดิตถ ์

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
ล ำ
ปำ
ง 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
ยะ
ลำ

 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
สุโ

ขท
ยั 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
จนั

ทบุ
รี

นค
รศ
รีธ
รร
มร

ำช
 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 ม
สธ

. น
คร
ศรี
ธร
รม

รำ
ช 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
นค

รส
วร
รค

 ์

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
อุด

รธ
ำนี

 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
อุบ

ลร
ำช
ธำ
นี 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
นค

รน
ำย
ก 

ศูน
ยว์
ทิย

พฒั
นำ

 มส
ธ. 
เพ
ชร

บุรี
 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

งำนประสำนศูนยว์ทิยพฒันำ

พฒันำ มสธ. 

อธิการบด ี
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      3. ศูนย์วิทยพัฒนำ  มสธ. นครสวรรค์  ให้บริกำรครอบคลุม  9  จังหวดั ได้แก่  จังหวัด

นครสวรรค ์อุทยัธำนี ชยันำท สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี อ่ำงทอง เพชรบูรณ์ และพิจิตร  

      4. ศูนย์วิทยพัฒันำ มสธ. อุดรธำนี ให้บริกำรครอบคลุม 10 จงัหวดั ได้แก่  จงัหวดัอุดรธำนี 

หนองบวัล ำภู  หนองคำย  ชยัภูมิ  ขอนแก่น  เลย  สกลนคร  มหำสำรคำม  กำฬสินธ์ุ  และนครรำชสีมำ 

      5. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. อุบลรำชธำนี ให้บริกำรครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่  จังหวัด

อุบลรำชธำนี อ ำนำจเจริญ  ศรีสะเกษ  ยโสธร  มุกดำหำร  ร้อยเอด็  สุรินทร์  บุรีรัมย ์ และนครพนม 

       6. ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. นครนำยก  ให้บริกำรครอบคลุม 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครนำยก 

ปรำจีนบุรี ปทุมธำนี  นนทบุรี  ฉะเชิงเทรำ  พระนครศรีอยธุยำ  สมุทรปรำกำร  และกรุงเทพมหำนคร 

      7. ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. เพชรบุรี ให้บริกำรครอบคลุม 8 จังหวดั  ได้แก่  จังหวดัเพชรบุรี  

สมุทรสงครำม รำชบุรี  สมุทรสำคร  กำญจนบุรี  ประจวบคีรีขนัธ์  สุพรรณบุรี  และนครปฐม 

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

ระยอง สระแกว้ ชลบุรี 

      9. ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.  นครศรีธรรมรำช ให้บริกำรครอบคลุม 9  จงัหวดั  ไดแ้ก่ จงัหวดัชุมพร  

ระนอง  นครศรีธรรมรำช  พทัลุง  ตรัง  สุรำษฎร์ธำนี  กระบ่ี  พงังำ  และภูเก็ต 

      10. ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. ยะลำ ให้บริกำรครอบคลุม 7 จงัหวดั ได้แก่  จงัหวดัยะลำ  ปัตตำนี  

นรำธิวำส สงขลำ  สตูล  พทัลุง และตรัง 

5.  โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี 

       ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี เป็นหน่วยงำนเครือข่ำยของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช      

ในส่วนภูมิภำคเขตภำคตะวนัออก  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในศูนยพ์ฒันำ มสธ. จนัทบุรี                  

ดงัภำพท่ี 2.5    
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ภำพท่ี 2.5  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

      จำกโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  มีผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ิทยพฒันำ  

และหวัหนำ้งำนเป็นผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั   ภำยในศูนยฯ์  แบ่งหน่วยงำนรับผิดชอบ  3  งำน แต่ละงำนมี

หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบดงัน้ี 

นางณัชชามนต์  นิธิโชติพฒัน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

(หัวหน้างาน)           

นายพษิณุพร   รุโจปการ 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

(หัวหน้างาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงอนงคน์ำรถ  ปำนมณี 

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป 
 

นำงยพยงุทรัพย ์ สีนำค 

เจำ้หนำ้ท่ีบนัทึกขอ้มลู 
 

นำยก ำธรพล  อ่ิมผอ่ง 

พนกังำนขบัรถยนต ์
 

นำยกฤษณะ  พิมพำพนัธ์ 

พนกังำนขบัรถยนต ์
 

นำงส ำรำญ  ชูจิตร 

นกักำรภำรโรง 
 

นำงสำวกล่ินขจร  ชมจนัทร์ 

คนงำน 
 

นำยจิรศกัด์ิ  รัตนำธรรม 

คนสวน 
 

นางอุรชา  อ่อนลมัย 

  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ 

นำยกิตติศกัด์ิ  แกว้หล่อ 

นกัวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

กำร 
นำยณรงคศ์กัด์ิ  หมวกหม่ืนไวย 

 นำยช่ำงศิลป์ 

กำร 

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

         นกัวชิำกำรโสตทศันศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวสุมลมำลย ์สร้อยรัตน์ 

บรรณำรักษ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวศศธร  เจตน์มงคล 

บรรณำรักษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยถำวร  คงแกว้ 

นำยช่ำงอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยมำรุต  ณ พทัลุง 

นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 

(หัวหน้างาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอ านวยการและธุรการ งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 

 

งานบริการส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

 

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

งำนพสัดุครุภณัฑ ์ งำนอำคำรสถำนท่ี  งำนยำนพำหนะ งำนรักษำควำมปลอดภยั  งำนประชำสัมพนัธ์ 

งำนประกนัคุณภำพ  กำรบริหำรควำมเส่ียง  กำรจดักำรควำมรู้ กำรควบคุมภำยใน  กำรจดัท ำแผนปฏิบติั

รำชกำรประจ ำปี และงำนอ่ืน ๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

5.2 งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  กำรรับลงทะเบียนเรียน  งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  

กำรปฐมนิเทศนักศึกษำ  กำรให้ค  ำปรึกษำ  รับผิดชอบงำนรณรงค์รับสมคัรนักศึกษำใหม่  กำรจ ำหน่ำย

ระเบียบกำรสมคัร  กำรจดันิทรรศกำร  งำนสนบัสนุนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ และชมรมบณัฑิต  กำรดูแล

มำตรฐำนเครือข่ำยใหบ้ริกำรในทอ้งถ่ิน     กำรจดักิจกรรมร่วมกบัสมำคมสุโขทยัธรรมำธิรำช     กำรร่วมมือ

องค์กรอ่ืนในทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมภำพลกัษณ์  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในลกัษณะต่ำง ๆ และงำนอ่ืน ๆ   

ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

 5.3 งำนบริกำรส่ือและเทคโนโลยกีำรศึกษำ  รับผิดชอบกำรใหบ้ริกำรหอ้งสมุดและส่ือกำรศึกษำ 

ท่ีมหำวิทยำลัยผลิต  กำรบริกำรเทคโนโลยีต่ำง ๆ กำรผลิตส่ือพื้นฐำน  ประสำนงำนเช่ือมโยงเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลยั กำรส่งเสริมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  กำรบ ำรุงรักษำโสตทศันูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงห้องสมุดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และงำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ

มอบหมำย 

6.  บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี 

       มหำวิทยำลยัจดัตั้งศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.  เพื่อให้บริกำรนักศึกษำ ประชำชนในส่วนภูมิภำค       

โดยมีภำรกิจ  3  ดำ้นดงัน้ี 

       6.1  ภารกจิทีม่ีต่อมหาวทิยาลยั   
               6.1.1  เป็นหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีรองรับกิจกรรมกำรสอน  กำรฝึกอบรมและบริกำรศึกษำ    

อ่ืน ๆ ท่ีมหำวทิยำลยัจะจดัใหมี้ข้ึน  และด ำเนินกำรใหบ้รรลุเป้ำหมำย 
6.1.2  เป็นเครือข่ำยของมหำวทิยำลยัในกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ของมหำวทิยำลยัแก่นกัศึกษำ 

และประชำชน 
6.1.3  เป็นแหล่งกลำงในกำรประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหำวทิยำลยัทุก 

รูปแบบ  เพื่อสร้ำงควำมเช่ือถือศรัทธำใหก้บันกัศึกษำและประชำชนต่อมหำวทิยำลยั 
6.1.4  เป็นหน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรกิจกรรมทำงดำ้นวชิำกำรและวชิำชีพเพื่อกระจำยควำมรู้ 

และรำยไดสู่้ชุมชน 
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6.1.5  เป็นหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีรวบรวมขอ้มูลข่ำวสำรของชุมชนน ำเสนอต่อมหำวทิยำลยั 
เพื่อกำรวำงแผนพฒันำหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน  กำรวจิยัใหถู้กตอ้งทนัสมยั  ตรงต่อควำมตอ้งกำร 

6.1.6  เป็นหน่วยงำนรับปัญหำอุปสรรคของกำรเรียนกำรสอนจำกผูเ้ก่ียวขอ้งน ำเสนอต่อ 
มหำวทิยำลยั 

6.1.7  เป็นศูนยก์ลำงระดมศกัยภำพของบณัฑิต  ศิษยเ์ก่ำ  และผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ     
มำช่วยเหลือกิจกรรมของมหำวทิยำลยั 

6.1.8  เป็นหน่วยงำนท่ีเป็นพื้นฐำนในทอ้งถ่ินใหแ้ก่มหำวทิยำลยัในกำรเผยแพร่ควำมรู้แก่ 
ประชำชนและชุมชนในชนบทท่ีห่ำงไกล 

6.1.9  สร้ำงบทบำทควำมเป็นผูน้ ำชุมชนในทอ้งถ่ินภูมิภำคทำงดำ้นวชิำกำร  วชิำชีพใน 
ระดบัอุดมศึกษำ 

6.1.10 สร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนระหวำ่งชุมชนกบัมหำวทิยำลยัในกำรใหค้วำม 
ร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 

6.1.11 ส่งเสริมช้ีน ำใหเ้ห็นคุณค่ำของกำรศึกษำเพื่อชีวติกำรพฒันำคุณภำพตนเอง  โดย 
สมคัรเขำ้เป็นนกัศึกษำตำมโครงกำรต่ำง ๆ  

6.1.12 เป็นหน่วยงำนท่ีจะสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรวจิยัของคณำจำรยแ์ละนกัศึกษำ 
ทุกระดบั 

         6.2  ภารกจิทีม่ีต่อนักศึกษาและผู้เรียนของมหาวทิยาลยั 
6.2.1  เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลทำงวชิำกำรเพื่อประโยชน์ในกำรคน้ควำ้และศึกษำของ 

นกัศึกษำ 
6.2.2  ส่งเสริม  สนบัสนุนบริกำรคน้ควำ้เสริมควำมรู้ในระบบกำรเรียนกำรสอน  โดยใช ้

เทคโนโลยสีมยัใหม่ผำ่นระบบเครือข่ำยต่ำง ๆ  
6.2.3  เป็นแหล่งบริกำรทำงวชิำกำรแก่นกัศึกษำ  ไดแ้ก่  กำรสอนเสริม  สัมมนำเสริมระดบั 

บณัฑิตศึกษำและกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ของมหำวทิยำลยั 
6.2.4  เป็นสถำนท่ีพบปะระหวำ่งคณำจำรยก์บันกัศึกษำโดยกำรนดัหมำย 
6.2.5  เป็นหน่วยงำนตอบปัญหำของนกัศึกษำในเร่ืองกำรเรียน กำรสอน กำรวจิยั และ  

กำรวดัผล 
6.2.6  เป็นหน่วยจดับริกำรสำรสนเทศทุกรูปแบบแก่นกัศึกษำทุกระดบั  ทุกหลกัสูตรของ 

มหำวทิยำลยัและประชำชนผูส้นใจ 
6.2.7  เป็นหน่วยงำนท่ีช่วยเหลือ  แนะน ำและแนะแนวทำงกำรศึกษำ 
6.2.8  เป็นสถำนท่ีพบปะระหวำ่งนกัศึกษำดว้ยกนัหรือคณำจำรย ์ เพื่อควำมสัมพนัธ์และ 

ควำมอบอุ่นเสมือนมีชั้นเรียน 
6.2.9  สนบัสนุนกำรท ำงำนวจิยัหรืองำนวชิำกำรของนกัศึกษำและผูเ้รียนของมหำวทิยำลยั 
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6.2.10  เป็นหน่วยงำนประสำนกบัสถำบนักำรศึกษำอ่ืน ๆ ในกำรช่วยเหลือ  และจดับริกำร 
กำรศึกษำแก่ผูเ้รียนและผูฝึ้กอบรมตำมหลกัสูตรต่ำง ๆ 

6.2.11 เป็นหน่วยประสำนกำรด ำเนินงำนของชมรมนกัศึกษำ  ชมรมบณัฑิตของ 
มหำวทิยำลยั  รวมทั้งสมำคม ชมรมต่ำง ๆ ในทอ้งถ่ิน 

     6.3  ภารกจิทีม่ีต่อประชาชนและชุมชน 
6.3.1  เป็นแหล่งวทิยำกำรควำมรู้ในระดบัอุดมศึกษำส ำหรับกำรศึกษำคน้ควำ้ของ 

ประชำชนทัว่ไป 
6.3.2  เป็นหน่วยงำนบริกำรส่งเสริมกำรอ่ำน  เสริมควำมรู้ท่ีเขำ้ใจง่ำย  น่ำสนใจ  และเป็น 

ประโยชน์ต่อชุมชนและประชำชนทัว่ไป 
6.3.3  จดับริกำรสถำนท่ีในกำรประชุม  สัมมนำ  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชนและ 

ทอ้งถ่ิน 
6.3.4  เป็นแหล่งวทิยำกำรสมยัใหม่เพื่อกำรศึกษำหำควำมรู้ดว้ยตนเองของประชำชนทัว่ไป  

โดยไม่มุ่งหวงัปริญญำ  หรือประกำศนียบตัร 
6.3.5  เป็นหน่วยงำนท่ีแนะน ำส่งเสริมอำชีพใหแ้ก่ชุมชนเพื่อเพิ่มรำยไดข้องประชำชนโดย 

วทิยำกรทั้งจำกส่วนกลำงและระดบัทอ้งถ่ิน 
6.3.6  เป็นหน่วยงำนท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันำคุณภำพของชุมชนและคนในชุมชน 
6.3.7  เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลและคน้ควำ้ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ินใน 

ภูมิภำคนั้น ๆ 
6.3.8  เป็นหน่วยงำนท่ีจะสร้ำงควำมเช่ือถือศรัทธำต่อมหำวทิยำลยั 
6.3.9  เป็นหน่วยงำนประสำนงำนกบัหน่วยงำนและสถำบนัอ่ืน ๆ ในกำรจดับริกำรทำง 

วชิำกำรและวชิำชีพท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

7. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา 

มสธ.  จันทบุรี 

       งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ซ่ึงเป็นหน่วยงำนหน่ึงภำยในศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   

มีบทบำทหนำ้ท่ีรับผดิชอบดำ้นกำรใหบ้ริกำรทำงกำรศึกษำ  รับผดิชอบงำนรณรงครั์บสมคัรนกัศึกษำใหม่   

งำนจ ำหน่ำยระเบียบกำรสมคัร  กำรรับลงทะเบียนเรียน  งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  งำนปฐมนิเทศ

นักศึกษำใหม่  งำนให้ค  ำปรึกษำ  งำนกำรจัดนิทรรศกำรกำรศึกษำทำงไกล   งำนสนับสนุนกิจกรรม        

ชมรมนกัศึกษำ และชมรมบณัฑิต  กำรดูแลมำตรฐำนเครือข่ำยให้บริกำรในทอ้งถ่ิน   กำรจดักิจกรรมร่วมกบั
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สมำคมสุโขทยัธรรมำธิรำช  กำรร่วมมือองคก์รอ่ืนในทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมภำพลกัษณ์  กำรบริกำรวิชำกำรแก่

สังคม ในลกัษณะต่ำง ๆ  และงำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส่งเสริมและ

บริกำรกำรศึกษำดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.6  แผนผงัแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 

 

8. บทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์วิทยพฒันา 

มสธ. จันทบุรี 

       จำกบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ท่ีได้ก ำหนด

หน่วยงำนและภำระหนำ้ท่ีของบุคลำกรภำยในศูนยฯ์  เพื่อให้สอดคลอ้งกบับทบำทหนำ้ท่ีท่ีก ำหนด  ซ่ึงงำน

ส่งเสริมและบริกำรศึกษำ  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนดำ้นบริกำรกำรศึกษำของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   

โดยมีต ำแหน่งนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  1 ต ำแหน่ง   ทั้งน้ีในภำระหนำ้ท่ี ของนกัแนะแนวกำรศึกษำ

และอำชีพ  ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  มีภำระงำนหลัก  ภำระงำนรองและงำนท่ีได้รับมอบหมำย 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพฒันา  มสธ. จนัทบุรี 

นางอุรชา  อ่อนลมัย 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ

ช ำนำญกำร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยกิตติศกัด์ิ  แกว้หล่อ 

นกัวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยณรงค ์ หมวกหม่ืนไวย 

นำยช่ำงศิลป์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพษิณุพร  รุโจปการ 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

(หัวหน้างาน) 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
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      8.1 ภาระงานหลกั 

           8.1.1  แนะแนวกำรศึกษำทำงต่อมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ณ สถำนศึกษำ /หน่วยงำน  

                        8.1.2  แนะแนวกำรศึกษำทำงไกลและใหค้  ำปรึกษำ ณ สถำนศึกษำ /หน่วยงำน / สถำนท่ีออก

หน่วยเคล่ือนท่ี 

 

                        8.1.3  จดัแนะแนวกำรศึกษำพฒันำทกัษะกำรเรียน  

               8.1.4   จดัแนะแนวกำรศึกษำร่วมกบัส ำนกับริกำรกำรศึกษำ 

           8.1.5  จดัสัมมนำอำจำรยแ์นะแนวกำรศึกษำ 

           8.1.6  งำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. และชมรมบณัฑิต   

           8.1.7  จดัสัมมนำผูน้ ำชมรมนกัศึกษำ 

                       8.1.8   งำนเครือข่ำยบริกำรกำรศึกษำ 

         8.1.9    จดัสัมมนำเชิงปฏิบติักำรเครือข่ำยบริกำรกำรศึกษำ 

         8.1.10  งำนรณรงครั์บสมคัรนกัศึกษำใหม่ 

         8.1.11  จ  ำหน่ำยและควบคุมระเบียบกำรสมคัรหลกัสูตรต่ำง ๆ 

         8.1.12   กิจกรรมลดกำรออกกลำงคนั 

         8.1.13  โครงกำรบริกำรวชิำกำรสู่สังคม  

                   8.2  ภาระงานรอง 

           8.2.1  บริกำรงำนทะเบียนและค ำรัอง 

                        8.2.2  ปฏิบติังำนจุดบริกำรแบบครบวงจร OSS   (One Stop Service) 

                        8.2.3  งำนจดันิทรรศกำรทำงกำรศึกษำ 

                        8.2.4   งำนปฐมนิเทศนกัศึกษำ 

                        8.2.5  งำนฝึกซอ้มยอ่ยกำรเขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบตัร 

                        8.2.6  กำรจดักิจกรรมพิเศษร่วมกบัสำขำวิชำ 

                        8.2.7  งำนควบคุมดูแลกำรจ่ำยเอกสำรกำรสอน 

           8.2.8  จดัประชุม/ สัมมนำ/ ฝึกอบรม/ อภิปรำยทำงวิชำกำรและวชิำชีพแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน     

 

       



22 

 

  8.3. งานอืน่ ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

     8.3.1 งำนรักษำรำชกำรแทน 

                       8.3.2  คณะกรรมกำรบริหำรกำรจดัควำมรู้ 

                       8.3.3  คณะท ำงำนกำรประกนัคุณภำพ 

                       8.3.4  คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง             

          8.3.5  จดัรำยกำรวทิย ุ

                       8.3.6  พิธีกร / วทิยำกร 

                       8.3.7  จดัท ำแผนปฏิบติักำรงำนส่งเสริมและบริกำรศึกษำ 

                       8.3.8  ประสำนงำนด ำเนินกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

             ลกัษณะงานทีป่ฏบิัติ 

                  งำนท่ีปฏิบติัของนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  ของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  มีลกัษณะ
ดงัน้ี   

1. งานแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ณ สถานศึกษา/หน่วยงาน                   

                           เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรต่าง ๆ    ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดรับสมคัร   อาทิ    การเรียน

ล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตัร  หลกัสูตรประกาศนีบตัร  หลักสูตรปริญญาตรี  หลกัสูตรปริญญาโท   

ให้แก่  นกัเรียน ในระดบัชั้นการศึกษาต่าง  ๆ   ตั้งแต่  มธัยมศึกษาตอนตน้   มธัยมศึกษาตอนปลาย   ระดบั 

ปวช. ปวส.  และอนุปริญญา  โดยส ารวจขอ้มูล ความตอ้งการดา้นการศึกษาต่อของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ

จดัการแนะแนวการศึกษา ไดอ้ยา่งเหมาะสมโดย จะตอ้งมีการวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  ประสานงาน

งาน  จดัเตรียมขอ้มูลส าหรับการบรรยายให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย   จดัเตรียมเอกสาร  และรายงานผล

การจดัแนะแนวการศึกษาท่ีผ่านมา  โดยการจดัแนะแนวการศึกษาให้แก่  สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ   

ดงัน้ี 

                                             -  กลุ่มสถานศึกษา  เช่น  โรงเรียนมธัยมศึกษา   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั   วทิยาลยัการอาชีพ   วทิยาลยัชุมชน  เป็นตน้     

                                             - กลุ่มหน่วยงาน ต่าง ๆ  เช่น  เรือนจ า   มูลนิธิศรีชุมพาบาล  ผูน้ าชุมชน  ซ่ึงได้

จดัแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธราช  ณ สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีอยูใ่นเขต

พื้นท่ีรับผดิชอบของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี  5 จงัหวดั  ไดแ้ก่  จงัหวดัจนัทบุรี  สระแกว้ ตราด  ระยอง 

และชลบุรี   
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      2. งานแนะแนวการศึกษาและให้ค าปรึกษา  เป็นการให้ค  าปรึกษา และแนะน าแนวทางการศึกษา  
ตอบปัญหา เช่น  การวางแผนการศึกษา    การจดัแบ่งเวลาในการศึกษา   เทคนิคการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ  
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ   แนะน าการลงทะเบียน    ให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือนกัศึกษาในกรณีท่ีมี
ปัญหาด้านการศึกษา การลงทะเบียนและให้ก าลงัใจแก่ นักศึกษา  โดยให้ค  าปรึกษา ณ ท่ีท าการศูนยว์ิทย
พฒันา มสธ. จนัทบุรี   ทั้งท่ีมาติดต่อดว้ยตนเอง   ให้ค  าปรึกษาทางโทรศพัท์  และให้ค  ำปรึกษำ ณ สถำนท่ี
ออกหน่วยบริกำรกำรศึกษำเคล่ือนท่ี 

       3. งานแนะแนวการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียน   เป็นการจดักิจกรรมบรรยาย ให้ความรู้แก่
นกัศึกษา  จดัโดยศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จนัทบุรี หรือจดัร่วมกบัชมรมนกัศึกษา  โดยท าหน้าท่ีจดัแนะแนว
การศึกษาและให้ค  าปรึกษา  การบรรยาย  และการฝึกปฏิบติัให้แก่ นกัศึกษา   เช่น กิจกรรมเรียนอยา่งไรให้
พิชิตปริญญา    กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ   กิจกรรมเรียนอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ                 
ซ่ึงนักศึกษาสามารถน าไปพฒันาทกัษะการเรียนของตนเองได ้ โดยจะตอ้งใช้เทคนิคในการบรรยายให้มี
ความน่าสนใจ  มีทกัษะในการพูด การบรรยาย หรือการเป็นวิทยากรท่ีดีสามารถส่ือสาร และอธิบายให้
นกัศึกษาเขา้ใจไดง่้าย  และสามารถสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่นกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  มีความเขา้ใจในปัญหา
ของนกัศึกษา 

      4. งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา    เป็นการรับผิดชอบดูแล การจดักิจกรรมของชมรมนกัศึกษา         

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

กิจกรรมชมรมนกัศึกษำ   กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น   งำนกิจกรรมชมรม   กำรเขำ้ร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ   ของ

ชมรมนกัศึกษำ  สร้ำงควำมสัมพนัธ์และสำมคัคี    กำรขออนุมติัโครงกำรและงบประมำณสนบัสนุน ของ

ชมรมนกัศึกษำ    งำนเบิกจ่ำยเงินสนบัสนุนชมรมนักศึกษำ     รวบรวมขอ้มูลและรำยงำนกำรด ำเนินกำร

กิจกรรมชมรมนกัศึกษำ     โดยรับผิดชอบดูแล  ส่งเสริมสนบัสนุน  ประสานงาน การให้ค  าปรึกษา แนะน า

แนวทางการด าเนินกิจกรรม  การบริหารงานชมรมให้มีความเขม้แข็ง  ให้การก ากบัดูแลช่วยเหลือเพื่อให้

ชมรมศึกษาสามารถวางแผน การจดักิจกรรม จดักิจกรรม  หรือโครงการ ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษาและพฒันานักศึกษา ให้สามารถเรียนได้อย่างมีความสุขและส าเร็จเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ          

โดยดูแลใหช้มรมนกัศึกษา มสธ. ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบทั้ง 5 จงัหวดั  ไดแ้ก่  จงัหวดัจนัทบุรี  สระแกว้ ตราด  

ระยอง และชลบุรี  มีการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  

       5. งานรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่     งานรณรงค์รับสมคัรนกัศึกษาเป็นงานบริการวิชาการ  
โดยการแนะแนวการศึกษา ต่อ ในหลกัสูตรต่าง ๆ  ของ มหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอน แนะน าวิธีการสมคัรและให้
ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการศึกษาทางไกลแก่  ผูส้นใจทัว่ไปท่ีตอ้งการสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่    โดยท าหนา้ท่ี
รับผิดชอบดูแล  วางแผนการใช้งบประมาณ  วางแผนรณรงค์รับสมคัรและวางแผนการออกหน่วยเคล่ือนท่ี
ใหบ้ริการการศึกษา    ให้บริการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่    จดัเตรียมเอกสารขอ้มูล    จดัท าบนัทึกเดินทางไป
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ราชการ  ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา แนะแนวการศึกษา    รับลงทะเบียนเรียน   รวบรวมบนัทึกขอ้มูลผูส้มคัร    
และรายงานผลการรับสมคัร    

ทั้ งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูส้นใจทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูล   ขอรับ
ค าปรึกษา  และสมคัรเรียนดว้ยตนเอง  ผา่นศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี  จึงไดจ้ดักิจกรรมรณรงครั์บสมคัร
โดยจดัการออกหน่วยเคล่ือนท่ีรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ครอบคลุมพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  จงัหวดั
จนัทบุรี  สระแกว้ ตราด  ระยอง และชลบุรี 

       6.   งานเครือข่ายบริการการศึกษา   งานเครือข่ายบริการการศึกษา เป็นนโยบายของมหาวิทยาลยั    
ท่ีจะขยายเครือข่าย เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการดา้นวชิาการ  แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งเครือข่าย   
ใหส้มารถช่วยเหลือและเก้ือกลูกนัได ้ โดยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเครือข่าย   การวางแผนเยี่ยมเยือน
เครือข่าย   และการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายบริการการศึกษา   ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทย
พฒันา  มสธ.   เพื่อให้มีโอการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และความคิดเห็น โดยแต่ละปีจะมีเครือข่ายเพิ่มข้ึน 
อยา่งนอ้ย  ปีละ 1 แห่ง   
          7.   งานโครงการลดอัตราการออกกลางคัน   โดยเขียนโครงกำรและด ำเนินโครงกำร  
ประสำนงำน ท ำหน้ำท่ีวิทยำกร ในกำรให้ควำมรู้ต่ำง ๆ  ท่ีเป็นกำรเพิ่มศกัยภำพ และพฒันำทกัษะกำรเรียน
ของนกัศึกษำ   เพื่อใหมี้โอกำสประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนมำกข้ึน   และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

      8.   งานการจัดสัมมนา อบรมให้ความรู้  อำทิ กำรจดัสัมมนำอำจำรยแ์นะแนวกำรศึกษำ  สัมมนำ
ผูน้ ำชมรมนักศึกษำ  สัมมนำเชิงปฏิบติักำรเครือข่ำยบริกำรกำรศึกษำ และกำรจดัอบรมให้ควำมรู้    แก่
นักศึกษำ ในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสำมำรถน ำไปพฒันำตนเอง  โดยเขียนและด ำเนินโครงกำร  
ประสำนงำนจดัเตรียมเอกสำรขอ้มูล รวมถึงท ำหนำ้ท่ีวทิยำกร และรำยงำนผล  
           9.   งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   อำทิ กำรรักษำรำชกำรแทน  คณะกรรมกำรบริหำรกำรจดั

ควำมรู้คณะท ำงำนกำรประกนัคุณภำพ     คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง   จดัรำยกำรวิทยุ   พิธีกร / วิทยำกร          

จดัท ำแผนปฏิบติักำรงำนส่งเสริมและบริกำรศึกษำ 

      ทั้ งน้ี นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  ซ่ึงปฏิบัติงำน  ณ  ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จันทบุรี            

มีเพียง 1   คน  จึงมีภำระหน้ำท่ีกำรปฏิบติังำนท่ีหลำกหลำย  รวมถึงหน้ำท่ีวิทยำกร นอกเหนือจำกกำรให้

ค  ำปรึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ในภำระหน้ำท่ีตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง      ดังนั้ น จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ี            

นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ   จะต้องมีควำมรู้กวำ้งขวำงทั้งทำงด้ำนสังคม  ทำงสถิติ  ทำงด้ำนกำร

วเิครำะห์  หรือศำสตร์ต่ำง ๆ  ท่ีจะน ำมำใชป้ระโยชน์ในกำรท ำงำน และเพื่อใหเ้กิดกำรพฒันำในงำนแนะแนว

กำรศึกษำ ของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   
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              มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

   มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  สำยงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 

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

             ลักษณะงานโดยทั่วไป  ปฏิบติังำนให้ค  ำปรึกษำแนะน ำ  งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ        

งำนใหบ้ริกำรแก่นิสิตนกัศึกษำ ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัเก่ียวกบักำรให้ค  ำปรึกษำแนะน ำ  กำรแนะแนวทำง

กำรศึกษำและอำชีพ  กำรทดสอบเพื่อแนะแนว กำรบริกำรเก่ียวกบัทุนกำรศึกษำ กำรบริกำรสนเทศ กำร

บริกำรจดัหำและบริกำรต่ำง ๆ   แก่ นิสิตนกัศึกษำ  โดยมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัในดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี 

                             ด้านการปฏิบัติการ 

                            1.  ศึกษำวเิครำะห์กำรแนะแนวกำรศึกษำ วเิครำะห์ วจิยัอำชีพต่ำง ๆ เพื่อวำง 

แผนกำรแนะแนวกำรศึกษำและกำรแนะแนวอำชีพ วำงแผนพฒันำงำนสวสัดิกำรนักศึกษำ วำงโครงกำร

เก่ียวกบักำรบริหำรงำนในหอพกันกัศึกษำ 

                            2.  ศึกษำ คน้ควำ้ วเิครำะห์ สังเครำะห์ และเผยแพร่ผลงำนทำงดำ้นกำรแนะแนว 

กำรศึกษำและอำชีพ เพื่อหำวธีิกำรในกำรแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบังำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพหรือ 

เพื่อพฒันำทำงวธีิกำรและมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

                            3. ใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรดำ้นต่ำง ๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 

เก่ียวกบัหลกักำรและวิธีกำรของงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ให้ค  ำปรึกษำ แนะน ำ   ตอบปัญหำและ

ช้ีแจงเร่ืองต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหน้ำท่ี เพื่อให้สำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง มีประสิทธิภำพเขำ้ร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง เพื่อให้ขอ้มูลทำงวิชำกำรประกอบกำรพิจำรณำและตดัสินใจ 

และปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

ปรับปรุงแก้ไขติดตำมประเมินผล และแกไ้ขปัญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ

เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิท่ีก ำหนด 

        ด้านการวางแผน 

                            ร่วมก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำนท่ีสังกดั วำงแผนหรือร่วมวำงแผนกำร

ท ำงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำน แกไ้ขปัญหำในกำรปฏิบติังำนเพื่อให้กำรปฏิบติังำนลุตำมเป้ำหมำยและ

ผลสัมฤทธ์ิท่ีก ำหนด 
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        ด้านการประสานงาน 

                            1.  ประสำนงำนท ำงำนร่วมกนัโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบ้ืองตน้  

แก่  สมำชิกในทีมงำน  หรือหน่วยงำนอ่ืน  เพื่อใหเ้กิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตำมท่ีก ำหนดไว ้

               2.  ใหข้อ้คิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบ้ืองตน้แก่สมำชิกในทีมงำน หรือบุคคล หรือหน่วยงำน 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจและควำมร่วมมือ ในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

             ด้านการบริการ 

              1. ใหค้  ำปรึกษำแนะน ำ นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงดำ้นกำรแนะแนว 

กำรศึกษำและอำชีพ แก่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ นกัศึกษำ ผูรั้บบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน รวมทั้ง

ตอบปัญหำและช้ีแจงเร่ืองต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ท่ี เพื่อใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและสำมำรถด ำเนินงำน 

ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

 2.  พฒันำขอ้มูล จดัท ำเอกสำรวชิำกำร ส่ือเอกสำรเผยแพร่ ใหบ้ริกำรวชิำกำรดำ้นกำร 

แนะแนวกำรศึกษำและอำชีพท่ีซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ี สอดคลอ้ง และสนับสนุน

ภำรกิจของหน่วยงำน 

             คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

                           1. คุณสมบติัเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  ระดบัปฏิบติักำรและ

เคยด ำรงต ำแหน่งประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ ระดบัปฏิบติักำร มำแลว้ไม่นอ้งกวำ่ 6 ปี 

          -  ก ำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี    ส ำหรับผูมี้คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง          

นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ระดบัปฏิบติักำร ขอ้ 2 

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

กำรศึกษำและอำชีพ ระดบัปฏิบติักำร ขอ้ 3 หรือต ำแหน่งประเภทอ่ืนตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ 

ก ำหนด  

      2.  ปฏิบติังำนดำ้นกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพหรืองำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเหมำะสมกบั 

หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบและลกัษณะงำนท่ีปฏิบติั 
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9.  กจิกรรมนักศึกษา  

                   พจนำนุกรรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2525  ไดใ้ห้ควำมหมำยของค ำว่ำ  “กิจกรรม”       

คือ    กำรท่ีผูเ้รียนปฏิบติักำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อกำรเรียนรู้ กิจกรรมนักศึกษำมีช่ือเรียกแตกต่ำงกนั    

ออกไป   เช่น กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมนอกหลกัสูตร ส่วนในภำษำองักฤษนั้นก็จะมี

ช่ือเรียก ต่ำง ๆ กนั   เช่น  Extra  Curricular  Activities,  Semi-Curriculum Activities,  Student Activities   

เป็นตน้   และสรุปไดว้ำ่กิจกรรมนกัศึกษำ หมำยถึง   กิจกรรมทุกประเภทท่ีจดัและดำเนินกำรโดยนกัศึกษำ  

ภำยใตก้ำรดูแลของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ  กิจกรรมเหล่ำน้ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัวิชำกำรโดยตรงไม่มีกำรคิดหน่วยกิต  

แต่เป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมควำมถนดั ควำมสนใจ ควำมรู้ และควำมบนัเทิง กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมจะเป็นไป

ตำมควำมสมคัรใจไม่บงัคบั   ซ่ึงกำรจดักิจกรรมนกัศึกษำน้ีจะถือไดว้ำ่เป็นงำนท่ีอำจำรยแ์ละนกัศึกษำจดัข้ึน  

เพื่อส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของนกัศึกษำ  ดำ้นกำย  อำรมณ์  สังคม  และสติปัญญำ   เพิ่มเติมจำกท่ีระบุไว้

ในหลกัสูตรเพื่อให้นกัศึกษำไดมี้ควำมเจริญในทุก ๆ ดำ้น    นอกจำกน้ี   ชนิดำภำ ย ัง่ยืน  และ  สุวรรณี  

แสงวงศ ์(2548 :6) กล่ำววำ่  กิจกรรมนกัศึกษำ คือ กิจกรรมท่ีส่งเสริมควำมถนดั ควำมสนใจ ควำมรู้ และ

ควำมบนัเทิง กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมเป็นไปตำมควำมสมคัรใจไม่บงัคบั กำรส่งเสริมสนบัสนุนจำกสถำบนั 

เพื่อใหน้กัศึกษำร่วมกนัจดักิจกรรมตำมควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำ 

                     จำกท่ีกล่ำวสรุปได้ว่ำ กิจกรรมนักศึกษำ หมำยถึง กิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยนักศึกษำ  ซ่ึงเป็น
กิจกรรมนอกหลกัสูตร    โดยมีลกัษณะหรือรูปแบบของกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษำ  ทั้งทำงดำ้น  
ร่ำงกำย   สติปัญญำ    สังคม    อำรมณ์     อนัจะส่งผลใหเ้กิดกำรพฒันำทกัษะต่ำง ๆ   ในตวันกัศึกษำสำมำรถ
น ำประสบกำรณ์ท่ีไดจ้ำกกิจกรรมนกัศึกษำไปใชป้ระโยชน์ในกำรด ำเนินชีวติต่อไป 

                 ความส าคญัของกจิกรรมนักศึกษา  

                  กิจกรรมนกัศึกษำเป็นกิจกรรมท่ีทุกสถำบนักำรศึกษำ  ก ำหนดให้มีกำรจดักิจกรรมนกัศึกษำข้ึน 
โดยอำจแตกต่ำงกนัไปบำ้งแต่ก็ยงัคงไวซ่ึ้งวตัถุประสงค ์ และประโยชน์ท่ีไดน้กัศึกษำจะไดรั้บไม่แตกต่ำงกนั 

โดยแต่ละสถำบนัไดใ้ห้ควำมส ำคญัของกิจกรรมนักศึกษำดงัต่อไปน้ี   งำนกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือไดใ้หค้วำมส ำคญัดงัน้ี    
     งำนกิจกำรนกัศึกษำ (Student Affairs) หมำยถึง งำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำกิจกรรมของ

นกัศึกษำ กำรให้บริกำร และสวสัดิกำรต่ำง ๆ แก่นกัศึกษำของคณะ เป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันำ

นักศึกษำให้เป็นผูมี้คุณลกัษณะ 3 ประกำร คือ  มีคุณภำพ  มีคุณธรรม   และมีคุณค่ำด้ำนควำมเป็นผูมี้
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คุณภำพ คือ เป็นผูท่ี้มีควำมสำมำรถในสำขำวิชำ  สำมำรถในกำรวำงแผน  สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมีระบบ 

สำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำให้ลุล่วงไปดว้ยดี  สำมำรถท ำงำนร่วมกนัและอยู่ร่วมกนั เป็นผูน้ ำ 

และผูต้ำมท่ีดีในระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยเ์ป็นประมุข 

       ด้านความเป็นผู้มีคุณธรรม คือ เป็นผูท่ี้มีจิตใจโอบออ้มอำรี มีเมตตำกรุณำ มีควำมซ่ือสัตย ์      

ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม   มีควำมตั้งใจท่ีจะท ำประโยชน์ให้แก่สังคมในขณะท่ียงัเป็น

นกัศึกษำ และเม่ือส ำเร็จกำรศึกษำไปแลว้ 

       ด้านความเป็นผู้มีคุณค่า คือ กำรเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นสังคมอยำ่งมีประโยชน์   ประพฤติตนให ้

เป็นท่ีพึงปรำรถนำของสังคม    และท ำประโยชน์แก่สังคมตลอดจนเป็นผูท่ี้รักษำวฒันธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงำมของชำติต่อไป  (ความส าคัญของงานกิจการนักศึกษา  วนัท่ี  1 มีนำคม 2556  จำก

http://www.agro.kmutnb.ac.th/stu_important.htm) 

       จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้สอดคลอ้งกบั  มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถมัภ ์  

ท่ีกล่ำวว่ำ    งำนกิจกรรมนกัศึกษำมีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำและเสริมสร้ำงบุคลิกภำพของนกัศึกษำให้มี

ควำมสมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ   เพือ่น ำไปสู่กำรประกอบอำชีพและกำรเป็น 

คนดีของสังคม   ทั้งน้ีกิจกรรมนกัศึกษำเป็นส่ิงท่ีควบคู่กบักำรเรียนกำรสอนตำมหลกัสูตร    ดงันั้นกิจกรรม

นกัศึกษำไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมในหลกัสูตร   กิจกรรมเสริมหลกัสูตรหรือกิจกรรมนอกหลกัสูตรนบัเป็นกำร

ให้กำรศึกษำแก่นกัศึกษำและช่วยให้นกัศึกษำไดรั้บควำมรู้   ประสบกำรณ์   ทกัษะในกำรท ำงำน   และกำร

ด ำรงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยำ่งดี และมีควำมสุข  (กองพฒันานกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

วนัท่ี 1 มีนำคม 2556  จำก  http://affairs.vru.ac.th/activity.htm#) 

        นอกจำกน้ี มหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำชซ่ึงเป็นมหำวิทยำลัยระบบกำรศึกษำทำงไกล        

ไดใ้ห้ควำมส ำคญักิจกรรมนกัศึกษำเช่นกนั   เพรำะกิจกรรมนักศึกษำจะให้นกัศึกษำในแต่ละทอ้งถ่ินได้มี

โอกำสท ำกิจกรรมร่วมกนั    ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเรียน     ด้ำนวิชำกำร    ด้ำนสังคม    และด้ำนอ่ืน ๆ    

มหำวิทยำลัยจึงก ำหนดให้มีกำรจดักิจกรรมนักศึกษำ    เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้รู้จกัปรึกษำหำรือ 

ร่วมกนัท ำกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือกนัทำงดำ้นวิชำกำร   อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำของนกัศึกษำ   โดยมี

อำจำรยป์ระจ ำชมรมนกัศึกษำคอยแนะน ำและให้ค  ำปรึกษำ  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดักิจกรรมของนกัศึกษำ

เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  และเดินไปในทิศทำงท่ีถูกตอ้งเหมำะสม     นอกจำกกิจกรรมทำงดำ้นวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยยงัส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำรู้จกัคิด   และสร้ำงสรรค์กิจกรรมในแนวทำงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม    ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บจำกกำรท ำกิจกรรมนกัศึกษำนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็น  และเป็น

http://affairs.vru.ac.th/activity.htm
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ประโยชน์ต่อกำรใช้ชีวิตในอนำคตผลจำกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษำ    ท ำให้ไดรั้บประโยชน์ท่ีมีคุณค่ำ

มำกมำยหลำยประกำร  ไดแ้ก่ 

1) โลกทศัน์ของตนเองกวำ้งมำกข้ึน   ดว้ยกำรมีโอกำสท ำงำนร่วมกบับุคคลอ่ืนจะท ำให ้

นกัศึกษำได้แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นท ำให้ได้แง่คิด   มุมมองท่ีแตกต่ำง

ออกไปซ่ึงเป็นเปิดโลกทศัน์และกำรพฒันำสติปัญญำ 

2) กำรคน้พบและรู้จกัตนเองมำกข้ึน  เม่ือนกัศึกษำไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม  จะท ำใหมี้โอกำส 

ประเมินตนเองว่ำเป็นเช่นไร มี จุดเด่น จุดดอ้ย  ของตนเองตรงไหน มีควำมถนดัในดำ้นใด  บำงคนอำจจะ

พบวำ่ชอบท ำงำนดำ้นกำรวำงแผน    ดำ้นทกัษะกำรพูด     ดำ้นกำรติดต่อส่ือสำรกบับุคคลอ่ืน   ดำ้นกำรท ำ

กิจกรรมกลุ่ม  เป็นตน้   แต่ขณะเดียวกนัก็อำจจะพบว่ำ  เป็นคนแข็งกระดำ้ง เป็นคนคิดมำก เขำ้กบัใคร ๆ      

ไดย้ำก  ซ่ึงหำกนกัศึกษำไม่เขำ้ร่วมกิจกรรมก็อำจจะไม่ทรำบตวัตนของตนเองเป็นอยำ่งไร 

3) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรเวลำ  กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษำจะท ำใหรู้้จกัแบ่งเวลำ 

ในแต่ละกิจกรรมของตนเองอยำ่งเหมำะสม  เช่น   ตอ้งมีเวลำให้แก่ตนเองในกิจกรรมทำงวิชำกำร   กิจกรรม

ร่วมหลกัสูตร   เร่ืองส่วนตวั   กิจกรรมครอบครัว   และกิจกรรมนกัศึกษำท่ีตนตอ้งรับผิดชอบ     กำรเขำ้ร่วม

กิจกรรมนกัศึกษำจะช้ีให้เห็นว่ำ   ถำ้ตอ้งท ำหลำยส่ิงหลำยอยำ่งในเวลำเดียวกนั   นกัศึกษำสำมำรถบริหำร

เวลำเหล่ำนั้นไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเพียงใด 

4) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม นกัศึกษำมีอิสระใน 

กำรคิดและตดัสินใจมำกข้ึน   แต่กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นจ ำเป็นตอ้งปรับตนเองให้เข้ำกันได้กับบุคคลท่ี  

หลำกประเภท    เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนท่ีรับผิดชอบเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย     ดงันั้นเม่ือตอ้งท ำงำน

ร่วมกบัผูอ่ื้นจะท ำให้เรียนรู้และเขำ้ใจในควำมหมำยของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลมำกข้ึน   เป็นคนท่ีมี

ควำมเขำ้ใจธรรมชำติมนุษยม์ำกข้ึน 

5) กำรมีพฒันำกำรทำงดำ้นบุคลิกภำพ   กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมจะสอนใหเ้รำรู้จกัท่ีจะ 

ควบคุมอำรมณ์ของตนเอง   รู้จกักำรเป็นผูฟั้งท่ีดี   รู้จกัทกัษะสังคม    รู้จกัท่ีจะยอมรับควำมคิดเห็นของ 

บุคคลอ่ืนส่ิงเหล่ำน้ีลว้นแต่ช่วยปรับแต่งบุคลิกภำพของเรำใหดู้ดีเสมอ 

6) กำรรู้จกัและเขำ้ใจค ำวำ่  บทบำท   กิจกรรมนกัศึกษำท ำใหรู้้จกักำรใชบ้ทบำทท่ี 

เหมำะสมในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษำนั้น     แต่ละคนจะตอ้งด ำรงต ำแหน่งในบทบำทใดบทบำทหน่ึง         

ในแต่ละบทบำทจะมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบแตกต่ำงกนัไป    บำงคนมีบทบำทเป็นผูน้ ำกลุ่ม   บำงคนมี

บทบำทเป็นรองประธำน   เหรัญญิก    เลขำนุกำร    เม่ือเรำอยู่ในบทบำทใดก็จะตอ้งเรียนรู้และเขำ้ใจใน

บทบำทของตนเอง  
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7) ช่วยส่งเสริมควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ   ทั้งน้ีกิจกรรมนกัศึกษำ มีหลำกหลำย   

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  กิจกรรมทำงวิชำกำร กิจกรรมดำ้นสร้ำงสรรค์  หรือกิจกรรม

อนุรักษ ์เป็นตน้  ดงันั้น นกัศึกษำจึงมีโอกำสพบปะเพื่อนนกัศึกษำดว้ยกนั    มีโอกำสท่ีจะแลกเปล่ียนควำม 

คิดเห็นและปรึกษำใหค้  ำแนะน ำทำงดำ้นกำรเรียนจำกเพื่อนสู่เพื่อนหรือจำกรุ่นพี่สู่นอ้ง   รวมถึงกำรมีโอกำส 

เขำ้ร่วมกิจกรรมทำงวชิำกำรเพื่อพฒันำทกัษะกำรเรียน  หรือเตรียมควำมพร้อมก่อนสอบ    ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม

ใหน้กัศึกษำสำมำรถประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำไดเ้ป็นอยำ่งดี 

8) ไดรั้บประสบกำรณ์ท่ีมีคุณค่ำมำกมำย   กิจกรรมนกัศึกษำ เป็นส่ิงท่ีช่วยเสริม 

ประสบกำรณ์ชีวิตของนกัศึกษำในกำรท ำงำน และกำรเรียน    รวมถึงกำรท ำประโยชน์แก่สังคม  ในฐำนะ

นักศึกษำแล้ว   กำรเรียนต้องถือว่ำมีควำมส ำคัญมำกท่ีสุดและกิจกรรมนักศึกษำถือเป็นองค์ประกอบ       

อยำ่งหน่ึงท่ีช่วยพฒันำและเพิ่มศกัยภำพใหน้กัศึกษำมีคุณลกัษณะของควำมเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ได ้  

 (ณฐัพงศ ์ สุโกมล  2543    ข่ำว มสธ. กรกฎำคม    วนัท่ี 1 มีนำคม  2556 จำก 

http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oes/Guide/article/st_activi.html) 

    จำกท่ีกล่ำวมำสรุปได้ว่ำ กิจกรรมนักศึกษำมีควำมส ำคญัในกำรช่วยเสริมประสบกำรณ์

ใหแ้ก่นกัศึกษำ  และช่วยพฒันำทกัษะดำ้นต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียน  กำรท ำงำน และ ประโยชน์ต่อ

สังคมส่วนรวม  ส่งผลใหน้กัศึกษำมีคุณภำพและศกัยภำพ ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นบณัฑิตท่ีมีลกัษณะพึงประสงค์ 

10.  ความเป็นมา ชมรมนักศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช         

        กิจกรรมนกัศึกษำ มีควำมเก่ียวขอ้งกบัชมรมนกัศึกษำอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้    เพรำะกิจกรรม
นกัศึกษำจะเกิดข้ึนได้จำกนักศึกษำท่ีมีกำรรวมกนัจดัตั้งเป็นชมรมนักศึกษำ    เพื่อด ำเนินกำรจดักิจกรรม
นกัศึกษำ   จำกแนวคิดของมหำวิทยำลยัเก่ียวกบัควำมส ำคญักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ขอ้จ ำกดัของระบบกำร
เรียนกำรสอนทำงไกลในเร่ืองของกำรขำดควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัระหว่ำง  นกัศึกษำกบันกัศึกษำ และ
นกัศึกษำกบัมหำวิทยำลยั   และควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำท่ีจะรวมกลุ่มกนัเพื่อท ำกิจกรรม    มหำวิทยำลยั
ไดพ้ิจำรณำเห็นว่ำรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ท่ีมีควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกบัสภำพของผูเ้รียน   
ระบบกำรสอนทำงไกลในกำรท่ีจะให้นักศึกษำได้มีโอกำสพบปะแลกเปล่ียนควำมรู้ควำมคิดเห็นและ
ประสบกำรณ์ทำงดำ้นวิชำกำรระหวำ่งนกัศึกษำดว้ยกนัอนัจะเป็นกำรช่วยลดขอ้จ ำกดั   ของระบบกำรสอน
ทำงไกลให้นอ้ยลงไดน้ั้น    ควรจดัในรูปของชมรมนกัศึกษำ  มหำวิทยำลยัมีนโยบำยส่งเสริมสนบัสนุนให ้
ชมรมนกัศึกษำบริหำรงำนชมรม  ดว้ยควำมเขม้แขง็และจดักิจกรรมให้ แก่ สมำชิกชมรมให้ประสบผลส ำเร็จ  

http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oes/Guide/article/st_activi.html
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ในกำรศึกษำให้มำกท่ีสุด     มหำวิทยำลยัใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกล    ดงันั้นจึงมีรูปแบบท่ีแตกต่ำงจำก
สถำบนักำรศึกษำทัว่ไป   

       สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุญำตให้จัดตั้ งชมรมนักศึกษำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช           
ในทอ้งถ่ินของตนได ้และเม่ือวนัท่ี  15  พฤษภำคม  2524   มหำวิทยำลยัไดจ้ดัท ำประกำศเร่ืองกำรจดัตั้ง
ชมรมนักศึกษำของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำและสนับสนุนกิจกรรมของ
มหำวิทยำลยัภำยในขอบวตัถุประสงคข์องมหำวิทยำลยัและไม่เก่ียวขอ้งกบักำรเมือง    ต่อมำในวนัท่ี  23 
กุมภำพนัธ์  2525   คณะกรรมกำรผูบ้ริหำรของมหำวิทยำลยัได้มอบหมำยให้สำนกับริกำรกำรศึกษำท ำกำร
ส ำรวจจ ำนวนนกัศึกษำท่ีตอ้งกำรจดัตั้งชมรมนกัศึกษำ   โดยผลกำรส ำรวจพบวำ่   นกัศึกษำมีควำมตอ้งกำร  
ท่ีจะจดัตั้งชมรมนกัศึกษำ  ดงันั้น มหำวทิยำลยัจึงไดก้ ำหนดใหฝ่้ำยแนะแนวกำรศึกษำ สำนกับริกำรกำรศึกษำ 
รับผิดชอบงำนดำ้นกิจกรรมนกัศึกษำ โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2525-2530   มีชมรมนกัศึกษำไดรั้บกำรอนุญำตให้
จดัตั้งเป็นจำนวนทั้งส้ิน  55  แห่ง    โดยแบ่งระยะเวลำกำรจดัตั้งออกเป็น  3 ระยะ  สรุปไดด้งัน้ี  

1) ช่วงแรก ระยะเวลำตั้งแต่เดือนธนัวำคม  2523-2527  กำรจดัตั้งชมรมนกัศึกษำ ในช่วงน้ี 
นกัศึกษำไดร้วมกลุ่มกนัเพื่อท ำกิจกรรมกนัเอง   ซ่ึงกำรท ำกิจกรรมยงัไม่มีกำรวำงแผนหรือจดัเป็นระบบ
เท่ำท่ีควร   โดยมีชมรมไดรั้บกำรจดัตั้งจำนวน  32  แห่ง  ตำมล ำดบั ดงัน้ี  

- พ.ศ. 2525 มีชมรมนกัศึกษำท่ีไดจ้ดัตั้งเป็นแห่งแรก คือ ชมรม นกัศึกษำ 
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช จงัหวดัพิษณุโลก  นอกจำกน้ีไดมี้ชมรมท่ีไดรั้บกำรจดัตั้งเพิ่มข้ึนอีก 4 แห่ง 
ตำมลำดบั คือ ชมรมนกัศึกษำมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชจงัหวดักำฬสินธ์ุ   ร้อยเอ็ด  ชลบุรี  และล ำพูน 
รวมเป็น 5 แห่ง  
 

- พ.ศ. 2526 กำรจดัตั้งชมรมนกัศึกษำไดรั้บควำมสนใจจำกนกัศึกษำในทอ้งถ่ิน      
ต่ำง ๆ  มำกข้ึน โดยมีชมรมนักศึกษำท่ีได้รับกำรจดัตั้ งข้ึนอีก 14 แห่ง   คือ ชมรมนักศึกษำ
มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ นครรำชสีมำ  อุดรธำนี  อุบลรำชธำนี  ตรัง 
กรุงเทพมหำนคร  ภูเก็ต  สระบุรี  สุรินทร์  สุรำษฎร์ธำนี  สมุทรปรำกำร  ชยัภูมิ  สุพรรณบุรี  และฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2527   มีนกัศึกษำไดร้วมกลุ่มกนัขอจดัตั้งชมรมนกัศึกษำเพิ่มข้ึนอีก 12 แห่ง ไดแ้ก่ ชมรมนกัศึกษำ
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช จงัหวดัปทุมธำนี  ปรำจีนบุรี  สมุทรสงครำม  ลพบุรี  อ่ำงทอง  นครสวรรค ์  
ตำก  ศรีสะเกษ  สมุทรสำคร  นนทบุรี  นรำธิวำส  และนครพนม  

2) ช่วงท่ีสองระหวำ่ง พ.ศ. 2528- ปัจจุบนั กำรจดัตั้งชมรมนกัศึกษำเพิ่มข้ึนในระยะน้ีเป็น 
ช่วงท่ีมหำวิทยำลยัเขำ้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษำอย่ำงจริงจงั  เช่น  มหำวิทยำลยัจดัให้มีกำรสัมมนำชมรม
นกัศึกษำทัว่ประเทศข้ึนทุกปี   โดยใหช้มรมนกัศึกษำแต่ละแห่งจดัส่งผูแ้ทนชมรมของตนเดินทำงมำ เขำ้ร่วม 

       - พ.ศ. 2528 มีกำรจดัตั้งชมรมนกัศึกษำรวม 8 แห่ง ไดแ้ก่ ชมรมนกัศึกษำ 
มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช จงัหวดัล ำปำง  เพชรบูรณ์  สงขลำ  รำชบุรี  ขอนแก่น  นครศรีธรรมรำช 
อุทยัธำนี  และอุตรดิตถ ์ 
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       - พ.ศ. 2529 ไดมี้กลุ่มนกัศึกษำเสนอขอจดัตั้งชมรมนกัศึกษำเพิ่มข้ึนอีก 4 แห่ง คือ  
ชมรมนกัศึกษำมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชจงัหวดันครปฐม  ปัตตำนี  มหำสำรคำม  และจนัทบุรี  

       - พ.ศ. 2530 มีชมรมนกัศึกษำท่ีไดรั้บกำรจดัตั้งเพิ่มข้ึนอีก 11 แห่ง คือ ชมรมนกัศึกษำ 

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช จงัหวดัมุกดำหำร  กำญจนบุรี  สกลนคร  ประจวบคีรีขนัธ์  พงังำ  พทัลุง 

เชียงใหม ่ พิจิตร  ระยอง  เชียงรำย  และแพร่  

                     ปัจจุบนัมีชมรมนกัศึกษำท่ีไดรั้บกำรจดัตั้ง  รวม  77   แห่งทัว่ประเทศ โดยมหำวิทยำลยั

สนบัสนุนงบประมำณในกำรจดักิจกรรมนกัศึกษำ  (ชนิดำภำ ย ัง่ยนื  และสุวรรณี แสงวงศ ์ 2548 ) 

11.  การจัดตั้งชมรมนักศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

       ชมรมนกัศึกษำ มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  เป็นองค์กรท่ีเกิดจำกกำรรวมกลุ่มกนัของ

นักศึกษำในแต่ละจงัหวดัท่ีร่วมกันจดักิจกรรม   เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำ  เผยแพร่  ประชำสัมพนัธ์ข้อมูล   

ข่ำวสำรกิจกรรม และเกียรติคุณของมหำวิทยำลัย    ไม่มีวตัถุประสงค์ในทำงกำรเมืองภำยใต้ประกำศ

มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   เร่ือง กำรจดัตั้งชมรมนกัศึกษำ   มีล ำดบัขั้นตอนกำรจดัตั้ง  โดยรวบรวม

นกัศึกษำท่ีมีควำมสนใจจะตั้งชมรมนกัศึกษำ   ซ่ึงอำจเรียกวำ่ “กลุ่มแกนน ำ” ด ำเนินกำรรวบรวมนกัศึกษำ      

ท่ีมีควำมสนใจจะตั้งชมรม ดว้ยวธีิกำรติดต่อดว้ยตนเอง หรือใหม้หำวทิยำลยัส่งข่ำวให ้ ดงัน้ี  

                    1. กำรติดต่อดว้ยตนเอง ติดต่อไดจ้ำกกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ นกัศึกษำใหม่ 

กิจกรรมสอนเสริม กิจกรรมกำรสอบ  และกำรประชำสัมพนัธ์ทำงวทิยกุระจำยเสียงหรือหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 

                    2. กำรให้มหำวิทยำลยัส่งข่ำวให้   โดยระบุขอ้ควำมท่ีตอ้งกำรส่งข่ำวถึงเพื่อน นกัศึกษำท่ีอยู ่   
ในจงัหวดัท่ีจะตั้งชมรมไปท่ี  งำนกิจกรรมนกัศึกษำ ฝ่ำยแนะแนวกำรศึกษำ ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ  
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช เพื่อจะไดด้ ำเนินกำรจดัส่งขอ้ควำม เหล่ำนั้นไปยงันกัศึกษำใหอี้กต่อหน่ึง 

       3. ก ำหนดวนัประชุม โดยกลุ่มแกนนำนดัหมำยเชิญประชุมกลุ่มผูส้นใจเพื่อเร่ิมงำนจดัตั้งชมรม
นกัศึกษำ  

       4. ด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรชมรมนกัศึกษำ ในกำรประชุมควรพิจำรณำวตัถุประสงค์ 
และกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีมหำวิทยำลยัไดก้ ำหนดไว ้    ผูท่ี้เป็นสมำชิกก่อตั้งชมรมและสมำชิกของ
ชมรมจะตอ้งยอมรับว่ำชมรมไม่มีวตัถุประสงค์ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้  หรือเพื่อหำก ำไรจำกสมำชิก และ
ด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรชมรมนกัศึกษำ   ประกอบดว้ย   ประธำน    รองประธำน    เลขำนุกำร  

เหรัญญิก   และกรรมกำรกลำง     พร้อมร่ำงระเบียบกำรดำเนินงำน และใหท่ี้ประชุมรับรองหรือพิจำรณำ  
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      5. รำยงำนผลกำรเลือกตั้งใหม้หำวทิยำลยัทรำบ  โดยประธำนชมรมนกัศึกษำแจง้ รำยช่ือท่ีอยู ่
ของคณะกรรมกำรชมรมนักศึกษำและระเบียบกำรด ำเนินงำนไปท่ีงำนกิจกรรมนักศึกษำ   ฝ่ำยแนะแนว
กำรศึกษำ เพื่อทรำบและพิจำรณำวำ่ไดด้ำเนินกำรถูกตอ้งตำมระเบียบ  

     6. จดัท ำประกำศกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชมรมนกัศึกษำ เม่ือมหำวิทยำลยั ไดพ้ิจำรณำว่ำ        
ได้ด ำเนินกำรถูกตอ้งตำมระเบียบ  ก็จะมีหนังสือตอบรับและประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรมอบให ้        
ชมรมนกัศึกษำ  

     7. กิจรรมกำรชมรมนกัศึกษำด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใตป้ระกำศและ ระเบียบกำร 
ด ำเนินงำนชมรมนกัศึกษำ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  
                  8. รำยงำนผลกำรจดักิจกรรมใหม้หำวทิยำลยัทรำบ ประมำณเดือนธนัวำคม ของทุกปี   
 (ชนิดำภำ ย ัง่ยนื  และสุวรรณี แสงวงศ ์ 2548 ) 

                   วตัถุประสงค์การจัดตั้งชมรมนักศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีดังนี ้

  1. เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมและเกียรติคุณของมหำวิทยำลัย แก่ 

นกัศึกษำ 

  2. เป็นศูนยก์ำรกลำงในกำรพบปะแลกเปล่ียนควำมรู้  ควำมคิดเห็นดำ้นวิชำกำรและอำชีพ

ระหวำ่งนกัศึกษำกบันกัศึกษำหรือนกัศึกษำกบัคณำจำรยข์องมหำวทิยำลยั 

  3. ส่งเสริมควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงมหำวิทยำลยักบันกัศึกษำ และระหว่ำงนกัศึกษำกบั

นกัศึกษำ 

  4. ใหบ้ริกำรใหค้วำมร่วมมือดำ้นวชิำกำร วชิำชีพ  ท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษำและชุมชน 

         กำรจดัตั้ งองค์กำรนักศึกษำในรูปแบบชมรมนักศึกษำ   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช             

ในแต่ละชมรมนักศึกษำจะมีคณะกรรมกำรชมรมท่ีได้มำจำกกำรเลือกตั้ง    โดยสมำชิกท่ีเขำ้ประชุมใหญ่    

สำมญัประจ ำปีท ำหน้ำท่ีบริหำรภำยใตป้ระกำศ   และระเบียบว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนชมรมนักศึกษำของ

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชปี  2540   โดยมีวำระด ำรงต ำแหน่งวำระหน่ึงหรือสองปี 

 

     โครงการสร้างบริหารชมรมนักศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช        

                                มหำวทิยำลยัไดก้ ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรชมรมนกัศึกษำตำมต ำแหน่งคณะกรรมกำร

ไว ้ กวำ้ง ๆ แลว้ใหแ้ต่ละชมรมไปก ำหนดต ำแหน่งกนัเองตำมท่ีประชุมตกลงกนั ดงัภำพท่ี 2.6 และ 2.7 
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                         ภำพท่ี 2.7  โครงสร้ำงกำรบริหำรชมรมนกัศึกษำท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด 

                   โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของชมรมนกัศึกษำแต่ละแห่งอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีมหำวทิยำลยั

ก ำหนดไดด้งัภำพท่ี 2.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี  2.8  โครงกำรกำรบริหำรงำนของชมรมนกัศึกษำ 

ประธำน 

รองประธำน 

เลขำนุกำร เหรัญญิก นำยทะเบียน 

กรรมกำรต ำแหน่งอ่ืน ๆ 

ประธำน 

คณะท่ีปรึกษำ 

รองประธำน รองประธำน รองประธำน 

กรรมกำร 

ทะเบียน 

ประชำสมัพนัธ์ 

เหรัญญิก 

เลขำนุกำร 

กรรมกำรกลาง 
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12.  วเิคราะห์ ระดับความเข้มแขง็ของชมรมนักศึกษา  ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบศูนย์วทิยพฒันา 
มสธ. จันทบุรี ระหว่างปี 2554 - 2556   

    สถำนกำรณ์ชมรมนกัศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.จนัทบุรี  ทั้ง 5 จงัหวดั 
ไดแ้ก่  จงัหวดัจนัทบุรี  ตรำด  สระแกว้  ระยอง  และชลบุรี  มีควำมเขม้แขง็แตกต่ำงกนั โดยวิเครำะห์จำกกำร
บริหำรงำนของชมรมนกัศึกษำ  จ  ำนวนสมำชิก  กำรจดักิจกรรม และควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 
ท ำงำนของชมรมนกัศึกษำ มสธ. ทั้ง 5 จงัหวดั ท่ีผำ่นมำ  วเิครำะห์ดงัตำรำงท่ี 2.2 

ตำรำงท่ี 2.2  วิเครำะห์ควำมเขม้แขง็ของชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  

ชมรมนักศึกษา การบริหารงาน การจดักจิกรรม ระดบัความเข้มแขง็ 

ชมรมนกัศึกษำ  
มสธ. จงัหวดัชลบุรี 

1. มีประธำนและคณะกรรมกำรมี
กำรแบ่งหนำ้ท่ี ของคณะกรรมกำร
ชดัเจน  มีเลขำท่ีท ำหนำ้ท่ีคอย
ประสำนงำน  
2. สำมำรถประสำนงำนติดต่อได ้
 
3. มีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอทุก
เดือน 
 
4.ใชก้ำรมิติท่ีประชุมในกำร
ตดัสินปัญหำ 
 
5. มีกำรประชำสมัพนัธ์แจง้ 
ข่ำวสำรใหส้มำชิกอยำ่งสม ่ำเสมอ
ผำ่นทำง e-mail และทำง  
face book 

6. มีนกัศึกษำ มสธ. เป็นสมำชิก
จ ำนวน 100  คน ข้ึนไป 

 

 

1.มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผน
โดยไม่ตอ้งทวงถำม 
 
2. กำรจดักิจกรรมครบถว้นตำม
แผนท่ีวำงไว ้
 
3. มีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมท่ีศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 
จนัทบุรี จดั รวมถึง สำมำรถรวม
กิจกรรมท่ี ชมรมนกัศึกษำ มสธ. 
จงัหวดัอ่ืน ๆ จดัข้ึนทั้ง ในเขตพ้ืนท่ี
และนอกเขตพ้ืนท่ี 
 
4. สำมำรถส่งสมำชิกชมรมเขำ้ร่วม
กิจกรรม คร้ังละ 15-20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีควำมเขม้แขง็มำก 
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ชมรมนักศึกษา การบริหารงาน การจดักจิกรรม ระดบัความเข้มแขง็ 

ชมรมนกัศึกษำ มสธ. 
จงัหวดัระยอง 

1. มีประธำนและคณะกรรมกำร 
มีกำรแบ่งหนำ้ท่ี ของคณะกรรกำร
ชดัเชน  มีเลขำท่ีท ำหนำ้ท่ีคอย
ประสำนงำน  
 
2. สำมำรถประสำนงำนติดต่อได ้ 
  
3. มีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอทุก
เดือน 
 
4.ใชมิ้ติท่ีประชุมในกำรตดัสิน
ปัญหำ 
 
5. มีกำรประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำร
ใหส้มำชิกอยำ่งสม ่ำเสมอผำ่นทำง 
 e-mail  และ ทำง  face book 
 
6. มีนกัศึกษำ มสธ. เป็นสมำชิก
จ ำนวน 100 คนข้ึนไป 
 

1.มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผน
โดยไม่ตอ้งทวงถำม 
 
2. กำรจดักิจกรรมครบถว้นตำม
แผนท่ีวำงไว ้
 
3. มีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมท่ีศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 
จนัทบุรี จดั รวมถึง สำมำรถรวม
กิจกรรมท่ี ชมรมนกัศึกษำ มสธ. 
จงัหวดัอ่ืน ๆ จดัข้ึนทั้ง ในเขตพ้ืนท่ี
และนอกเขตพ้ืนท่ี 
 
4. สำมำรถส่งสมำชิกชมรมเขำ้ร่วม
กิจกรรม คร้ังละ 15-20 คน 

มีควำมเขม้แขง็มำก 

ชมรมนกัศึกษำ มสธ. 
จงัหวดัตรำด 

1. มีประธำนและคณะกรรมกำรมี
กำรแบ่งหนำ้ท่ี ของคณะกรรกำร
ชดัเจน  มีเลขำท่ีท ำหนำ้ท่ีคอย
ประสำนงำน  
 
2. สำมำรถประสำนงำนติดต่อได ้
   
3. มีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรปีละ 2 คร้ัง และ
ประชุมก่อนจดักิจกรรม 
 
 
 
 

1.มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนแต่
ยงัตอ้งทวงถำมบำ้ง 
 
2. กำรจดักิจกรรมครบถว้นตำม
แผนท่ีวำงไว ้
 

3. มีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมท่ีศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 
จนัทบุรี จดั รวมถึง สำมำรถร่วม
กิจกรรมท่ีชมรมนกัศึกษำ มสธ. 
จงัหวดัอ่ืนจดั  

 

มีควำมเขม็แขง็ปำน
กลำง 
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ชมรมนักศึกษา การบริหารงาน การจดักจิกรรม ระดบัความเข้มแขง็ 
(ต่อ)                          
ชมรมนกัศึกษำ มสธ. 
จงัหวดัตรำด 

 

4.ใชก้ำรมิติท่ีประชุมในกำร
ตดัสินปัญหำ 
 
5. มีกำรประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำร
ใหส้มำชิกอยำ่งสม ่ำเสมอผำ่นทำง 
e-mail และทำง face book 

6. มีนกัศึกษำ มสธ. เป็นสมำชิก
จ ำนวนมำก ประมำณ  50  คน 

4. สำมำรถส่งสมำชิกชมรมเขำ้ร่วม
กิจกรรม คร้ังละ 5-15  คน 

 

ชมรมศึกษำ มสธ. 
จงัหวดัจนัทบุรี 

1. มีประธำนและคณะกรรมกำรมี
กำรแบ่งหนำ้ท่ี ของคณะกรรกำร
ชดัเจน  มีเลขำ   แต่ไม่สำมำรถท ำ
หนำ้ประสำนงำนไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 
เน่ืองจำกอยูไ่กล  
 
2. สำมำรถประสำนงำนติดต่อ
ประธำนได ้  
 
3. มีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรปี ละ 2 คร้ัง และ
ประชุมก่อนกำรจดักิจกรรม 

4.ใชมิ้ติท่ีประชุมในกำรตดัสิน
ปัญหำ 

5. มีนกัศึกษำ มสธ. เป็นสมำชิก
จ ำนวนมำก ประมำณ 50  คน 

 

 

 

 

1.มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนแต่
ตอ้งทวงถำม 
 
2. กำรจดักิจกรรมครบถว้นตำม
แผนท่ีวำงไว ้
 
3. มีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมท่ีศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 
จนัทบุรี จดั  

4. สำมำรถส่งสมำชิกชมรมเขำ้ร่วม
กิจกรรม     คร้ังละ 10-15 คน 

 

 

 

 

มีควำมเขม็แขง็ปำน
กลำง 
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ชมรมนักศึกษา การบริหารงาน การจดักจิกรรม ระดบัความเข้มแขง็ 

ชมรมนกัศึกษำ  มสธ. 
จงัหวดัสระแกว้ 

1. มีประธำนและคณะกรรมกำรมี
กำรแบ่งหนำ้ท่ี ของคณะกรรกำร
ชดัเจน  มีเลขำประสำนงำนได ้ 
แต่อยูไ่กล 
 
2. สำมำรถประสำนงำนติดต่อ
ประธำนได ้
 
 3. มีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรปี ละ 1 คร้ัง และ
เป็นคร้ังครำวก่อนกำรจดักิจกรรม 
 
4.ใชก้ำรมิติท่ีประชุมในกำร
ตดัสินปัญหำ 
 
5. มีนกัศึกษำ มสธ. เป็นสมำชิก
จ ำนวน ประมำณ   30  คน 

1.ตอ้งทว้งถำม     จึงจะมีกำร
ด ำเนินกิจกรรมตำมแผน 
 
 2. กำรจดักิจกรรมครบถว้นตำม
แผนท่ีวำงไว ้แตต่อ้งติดตำมทว้ง
ถำม และช่วยแนะน ำในกำรท ำ    
กิจกรรมอยำ่งใกลชิ้ด 
 
3. มีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม บำง
กิจกรรม ท่ีศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 
จนัทบุรี จดั  
 
4. สำมำรถส่งสมำชิกชมรมเขำ้ร่วม
กิจกรรม     คร้ังละ  1-5  คน 

มีควำมเขม็แขง็นอ้ย 
 

 
             

13.  วเิคราะห์สาเหตุปัญหา ทีส่่งผลต่อความเข้มแข็งของชมรมนักศึกษา  ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ
ศูนย์วทิยพฒันา มสธ.จันทบุรี                 

       กำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ศูนยว์ิทยพฒันำมสธ. จนัทบุรี   
นอกจำกจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกระบวนกำรต่ำง ๆ แลว้  กำรดูแลให้ชมรมมีควำมเขม้แข็งและสำมำรถ
บริหำรงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ก็เป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบติังำนกิจรรมชมรมนกัศึกษำ    ซ่ึงสำเหตุ
ท่ีส่งผลต่อควำมเขม้แขง็ของชมรมนกัศึกษำ  วเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
                     1. ลกัษณะทัว่ไปของพื้นท่ี เช่น   ลกัษณะทำงเศรษฐกิจ ของพื้นท่ีจงัหวดันั้น   ลกัษณะกำร
ประกอบอำชีพชองประชำชนในพื้นท่ี  เช่น พื้นท่ีเกษตรกรรม  พื้นท่ีอุตสำหกรรม  พื้นท่ีธุรกิจกำรคำ้ 
                     2. ระเบียบกำรหมดวำระด ำรงต ำแหน่งของประธำนและคณะกรรมกำรบริหำรชมรมนกัศึกษำ  
ครำวละ 2 ปี สั้นเกินไปผูน้ ำชมรมนกัศึกษำ ขำดทกัษะดำ้นกำรเป็นผูน้ ำ 
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                    3. กำรบริหำรงำนชมรมขำดควำมเป็นประชำธิปไตย 
                    4. ขำดควำมเสียสละ 
                    5. ขำดแคลนงบประมำณ 
                    6. กำรแสดงควำมคิดเห็นของตนต่อผูอ่ื้น โดยขำดกำรไตร่ตรอง  

                   จำกสำเหตุท่ีส่งผลต่อควำมเขม็แขง็ของชมรมนกัศึกษำดงักล่ำว วเิครำะห์รำยละเอียดได ้           
ดงัตำรำงท่ี 2.3    

ตำรำงท่ี 2.3 วิเครำะห์สำเหตุปัญหำท่ีส่งผลต่อควำมเขม็แขง็ของชมรมนกัศึกษำและแนวทำงแกไ้ข 

ที ่ สาเหตุ  ผลกระทบ แนวทางแก้ไข 
1 ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ที ่

ลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดั เช่น   
ลกัษณะทำงเศรษฐกิจ ของพ้ืนท่ี
จงัหวดันั้น   ลกัษณะกำรประกอบ
อำชีพของประชำชนในพ้ืนท่ี  เช่น 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  พ้ืนท่ี
อุตสำหกรรม  พ้ืนท่ีธุรกิจกำรคำ้ 
 ดงัเช่นจงัหวดัท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 
จนัทบุรี  ไดแ้ก่ จนัทบุรี  ตรำด 
สระแกว้ ระยอง ชลบุรี ซ่ึงแต่ละ
พ้ืนท่ี มีควำมแตกต่ำง  อำทิ จงัหวดั
จนัทบุรี  ตรำด  สระแกว้ เป็นพ้ืนท่ี
เกษตร ประชำชนส่วนใหญ่มีอำชีพ
ท ำสวนผลไม ้ ส่วนจงัหวดัระยอง 
และชลบุรี เป็นพ้ืนท่ีอุตสำหกรรม   
มีนิคมอุสำหกรรม ตั้งอยูป่ระชำชน
ส่วนใหญ่ จึงท ำงำนเป็นพนกังำนใน
โรงงำนอุตสำหกรรม  

1.ด้านรายได้และการประกอบอาชีพ 
มีควำมแตกต่ำงกนั อำชีพเกษตรมีรำยได้
เป็นปี  ส่วนอำชีพพนกังำนบริษทั มีรำยได้
เป็นเดือน ส่งผลต่อกำรตดัสินใจ ใชจ่้ำย  
ซ่ึงรวมไปถึงเร่ืองกำรศึกษำต่อดว้ยเช่นกนั  
รำยไดท่ี้ไม่แน่นอนของอำชีพเกษตรกรท ำ
ใหค้นมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำต่อนอ้ย 
เพรำะไม่เห็นควำมจ ำเป็นของกำรศึกษำ
ส่วนจงัหวดัท่ีประชำชนมีรำยไดแ้น่นอนทุก
เดือน สำมำรถตดัสินใจใชจ่้ำยได ้โดย
วำงแผนไดช้ดัเจน  อีกทั้งกำรศึกษำต่อจะ
ช่วยสร้ำงโอกำสในกำรท ำงำน ใน  
ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน จึงมีควำมสนใจต่อกำร
ตดัสินใจเรียนตอ่ค่อนขำ้งมำก 
      ดงันั้น จงัหวดัระยอง และชลบุรี  จึงมี
ผูส้มคัรเป็นนกัศึกษำ มสธ. มำกกวำ่ 
จนัทบุรี ตรำด สระแกว้  ส่งผลต่อชมรม
นกัศึกษำโดยตรง เพรำะเม่ือมีนกัศึกษำ
จ ำนวนมำก  ชมรมนกัศึกษำ ยอ่มมีสมำชิก
มำก  เม่ือมีสมำชิกมำก ยอ่มมีควำม
หลำกหลำยของคนท่ีจะสำมำรถเลือกมำ
บริหำรชมรมได ้ในแต่ละจงัหวดั และยอด
กำรเขำ้ปฐมนิเทศนกัศึกษำใหม่ในจงัหวดั
ต่ำง ๆท่ีมีจ ำนวนนกัศึกษำเขำ้ปฐมนิเทศ 

1.รณรงคใ์หป้ระชำชนสนใจ
ศึกษำต่อทำงไกลในจงัหวดั
จนัทบุรี ตรำด และสระแกว้  โดย
เนน้ประโยชนข์องกำรเรียนโดย
ไมเขำ้ชั้นเรียน และกำรน ำไปใช้
ประโยชน์โดยตรงจำกสำขำวชิำ
ท่ีเลือกเรียน เช่น สำขำวชิำ
เกษตรศำสตร์และสหกรณ์  
สำขำวชิำวทิยำกำรจดักำร 
หลกัสูตรบริหำรรัฐกิจ เป็นตน้ 
 
2. ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมชมรม
นกัศึกษำเพ่ิมข้ึน และสนบัสนุน
ใหช้มรมนกัศึกษำท ำกิจกรรม
ทำงวชิำกำรเนน้ประโยชนท่ี์
สมำชิกจะไดรั้บคือควำมรู้ ควำม
เขำ้ใจ ในกำรศึกษำทำงไกล มีท่ี
ปรึกษำเป็นรุ่นพ่ี  ช่วยเหลือกนั
ในดำ้นกำรเรียน  
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ที ่ สาเหตุ  ผลกระทบ แนวทางแก้ไข 

1 (ต่อ) 
ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ที ่ 
 
 

 แตกต่ำงกนั จงัหวดัใดมีนกัศึกษำ
ปฐมนิเทศมำก ยอ่มมีผูส้มคัรเป็นสมำชิก
ชมรมมำก 
  
2.ด้านเวลา 
ในพ้ืนท่ี ท่ีประชำชนส่วนใหญ่ท ำ
กำรเกษตร เช่น จนัทบุรี  ตรำด สระแกว้  
วถีิชีวติจึงข้ึนอยูก่บักำรเกษตร  เช่น 
ช่วงเวลำใหน้ ้ ำใหปุ๋้ย  หรือช่วงเวลำเก็บ
ผลไม ้ ซ่ึงถำ้นกัศึกษำ มสธ. มีอำชีพท ำสวน
ผลไม ้ในช่วงเวลำทีมีกำรเก็บผลไม ้ ก็
จะตอ้งเก็บผลไม ้(ตั้งแต่เดือน เมษำยน- 
กรกฎำคม) จนกวำ่จะหมดหนำ้ผลไม ้ 
ส่งผลใหก้ำรจดักิจกรรมต่ำง ๆ ของชมรม
นกัศึกษำ หำกจดัในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว 
ก็จะมีนกัศึกษำมำร่วมกิจกรรมนอ้ย เพรำะ
ติดงำนเก็บผลไม ้ซ่ึงช่วงเวลำกำรเก็บผลไม้
จะไม่มีวนัหยดุไม่วำ่จะเป็นวนัเสำร์หรือ
อำทิตย ์     
     ซ่ึงแตกต่ำงจำกจงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ี
อุตสำหกรรม อยำ่งจงัหวดัระยอง หรือ
ชลบุรี  ท่ีประชำชน จะท ำงำนในบริษทั 
หรือโรงงำนอตุสำหกรรม มีวนัหยดุ
แน่นอน เช่น วนัเสำร์ อำทิตย ์จึงท ำใหก้ำร
จดักิจกรรมสำมำรถนดัหมำย ใหจ้ดัวนัเสำร์ 
อำทิตยไ์ด ้และมีนกัศึกษำมำร่วมกิจกรรม
จ ำนวนมำก  
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2 ระเบียบการหมดวาระด ารงต าแหน่ง
ของประธานและคณะกรรมการ
บริหารชมรมนักศึกษา  คราวละ 2 ปี 
ส้ันเกนิไป 

กำรก ำหนดระเบียบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ของประธำนและคณะกรรมกำรบริหำร
ชมรม 2 ปี นั้น สั้นเกินไป เพรำะ 
คณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ เพ่ิงเร่ิมเรียนรู้
กำรด ำเนินงำนชมรมนกัศึกษำ  ปีแรก ยงั
ใหม่ส ำหรับกำรท ำงำน ปีท่ีสองไดเ้รียนรู้
และมีประสบกำรณ์ ก็หมดวำระ     ท ำให้
กำรบริหำรของชมรมนกัศึกษำ ตอ้งสะดุด
หยดุลง เป็นระยะ จึงยำกท่ีจะมีควำม
เขม้แขง็  

ควรปรับแกไ้ขระเบียบวำระใน
กำรด ำรงต ำแหน่งใหเ้ป็นไปตำม
ระยะเวลำกำรศึกษำของหลกัสูตร
ปริญญำ นั้นคือ 4 ปี  ทั้งน้ี หำก
ชมรมใด มีปัญหำเก่ียวกบักำร
บริหำรงำน ก็สำมำรถเลือกคณะ
กรรมกำรบริหำรชุดใหม่ได ้
ในช่วงระยะเวลำ ดงักล่ำว โดย
คณะกรรมกำรบริหำรชุดเก่ำ 
ลำออก หรือ ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
โดยมติท่ีประชุม  แลว้ด ำเนินกำร
เลือกคณะกรรมกำรบริหำรชุด
ใหม่ แทน  ก็จะท ำใหช้มรมมี
เสถียรภำพ ยิง่ข้ึน จำกวำระท่ี 
นำนข้ึน จะท ำใหช้มรมมี
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำน 
และบริหำรชมรมไดดี้ข้ึน และ
พร้อมท่ีจะถ่ำยทอดประสบกำรณ์
และกำรบริหำรใหแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่
ต่อไป 

3 การบริหารงานชมรมขาดความเป็น
ประชาธิปไตย 
 

กำรบริหำรงำนของชมรมท่ีขำดควำมเป็น
ประชำธิปไตย คือไม่รับฟังควำมคิดเห็น
ของสมำชิก  ตดัสินใจเพียงคนเดียว ส่งผล
ให ้เกิดปัญหำกำรไม่ยอมรับ และขำดควำม
ร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมของสมำชิก  
แต่ถำ้ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิก
ส่วนใหญ่ แลว้กำรท ำงำนภำยใตก้ำรยอมรับ
ของสมำชิกส่วนใหญ่ ก็จะช่วยลด 
ปัญหำควำมขดัแยง้ เพรำะนัน่คือกำรท ำตำม
ควำมเห็นส่วนใหญ่ ซ่ึงกำรบริหำรเป็นแบบ
ประชำธิปไตย ก็จะท ำใหล้ดปัญหำควำม
ขดัแยง้ และมีเหตผุลในกำรขอควำมร่วมมือ
ควำมช่วยเหลือในเร่ืองต่ำง ๆ กบัสมำชิก 

ใหก้ำรสนบัสนุน เนน้ย  ้ำ
ควำมส ำคญัของกำรบริหำรงำน
แบบเป็นประชำธิปไตย  และให้
ค  ำปรึกษำเก่ียวกบักำรบริหำรของ
ชมรมแก่นกัศึกษำในกำรเป็น
ประชำธิปไตย 
ใหค้วำมร่วมมือกบัควำมคิดเห็น
ของส่วนรวม  โดยจดัให ้ แก่   
ประธำน   คณะกรรมกำรบริหำร
ชมรม และสมำชิกชมรม 
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4 ขาดความเสียสละ 
 

สมำชิกชมรม ขำดควำมเสียสละ  และเห็น
แก่ประโยชน์ของตน  เช่น กำรสมคัรเขำ้
สมำชิกชมรม  เพรำะตอ้งกำรควำม
ช่วยเหลือจำกเพ่ือน ๆ สมำชิก   แต่เม่ือทำง
ชมรม ขอควำมร่วมมือเขำ้ร่วมกิจกรรม   
ต่ำง ๆ หรือขอใหส้นบัสนุน อนุเครำะห์ใน
เร่ืองท่ีเป็นกิจกรรมของชมรม ก็จะปฏิเสธ 
ไม่ใหค้วำมมือ ซ่ึงหำกในชมรม มีสมำชิกท่ี
ขำดควำมเสียสละ หลำยคน ก็ส่งผลกระทบ
ต่อควำมเขม็แขง็ของชมรม   

รณรงค ์ปลูกฝังใหส้มำชิกมีควำม
เสียสละ โดยกำร  บรรยำยให้
ควำมรู้  หรือ กำรจดักิจกรรม
กลุ่มสมัพนัธ์ กิจกรรมกำรท ำงำน
เป็นทีม  กิจกรรมบ ำเพญ็
ประโยชน์ ควบคู่ไปกบั กิจกรรม
ทำงวชิำกำร เพ่ือใหป้ระโยชนท์ั้ง
ทำงกำรเรียน และทำงคุณธรรม
จริยธรรม  ใหแ้ก่  สมำชิกชมรม 
เพื่อปลูกจิตส ำนึกท่ีดีและลด
ควำมเห็นแก่ตวั และคิดถึง
ประโยชนข์องส่วนร่วม และผูอ่ื้น 
มำกข้ึน 

5 ขาดแคลนงบประมาณ จงัหวดัใดท่ีมีนกัศึกษำ มสธ. นอ้ย ยอ่มมี
สมำชิกชมรม นอ้ยตำมไปดว้ย ส่งผลให ้
กำรจดักิจกรรม  บำงชมรมไม่สำมำรถหำ
รำยไดต้่ำง ๆ เพ่ือเสริมงบประมำณในกำร
จดักิจกรรม นอกเหนือจำกงบประมำณท่ี
มหำวทิยำลยัจดัสรรให ้  
ส่งผลใหส้มำชิกตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยเอง เพรำะ
ไม่มีเงินงบประมำณกองกลำงท่ีเป็นของ
ชมรม   ท ำใหส้มำชิกเกิดควำมทอ้แท ้และ 
ไม่เขำ้ร่วมกิจกรรม   ไม่มีใครอยำกเขำ้มำ
บริหำรชมรมเพรำะเม่ือเขำ้มำแลว้ตอ้ง
รับภำระค่ำใชจ่้ำย ต่ำง ๆ ในกำรท ำกิจกรรม 
 

1  เบ้ืองตน้ มหำวทิยำลยัควรปรับ
เพ่ิมงบประมำณในกำรสนบัสนุน
กำรท ำกิจกรรม ใหแ้ก่ชมรม
นกัศึกษำ เพ่ิมข้ึน   
 2.  สนบัสนุนกิจกรรมท่ีช่วย
เสริมรำยไดใ้หแ้ก่ชมรมนกัศึกษำ   
เช่น ใหค้วำมร่วมมือในกำร
ประชำสมัพนัธ ์
หำก ชมรมนกัศึกษำจดักิจกรรม
ใด ๆ  ท่ีเป็นกำรหำรำยได ้ซ่ึง
พิจำรณำแลว้วำ่เป็นกิจกรรมท่ี
ควรสนบัสนุน ก็ใหค้วำมร่วมมือ 
ใหค้วำมอนุเครำะห์ ในกำร
ประชำสมัพนัธ์   
3. จดัโครงกำรบรรยำยใหค้วำมรู้ 
หรือแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรงบประมำณชมรม
นกัศึกษำท่ีประสบควำมส ำเร็จ
เพ่ือเป็นแนวทำงแก่ชมรม
นกัศึกษำท่ียงัขำดประสบกำรณ์ 
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5 (ต่อ) 
ขาดแคลนงบประมาณ  

 4. ในบำงกิจกรรมท่ีท ำหำกตอ้งมี
กำรเก็บเงินส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วม
กิจกรรม  ใหช้มรมนกัศึกษำแจง้
เหตผุลแก่ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม เช่น 
เก็บ ค่ำอำหำร ค่ำท่ีพกั ค่ำพำหนะ 
เพื่อใหเ้ห็นควำมจ ำเป็น และมี
ควำมเขำ้ใจใน ค่ำใชจ่้ำยท่ีตอ้ง
จ่ำยส ำหรับกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม
ต่ำง ๆ 
 

6 การแสดงความคดิเห็นของตนต่อ
ผู้อืน่ โดยขาดการไตร่ตรอง  

เน่ืองจำก ควำมขดัแยง้ทำงควำมคิด และ
ควำมไม่พอใจส่วนตวัระหวำ่งสมำชิกใน
ชมรม  และมีฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง หรือ ทั้งสอง
ฝ่ำย ไดแ้สดงควำมคิดเห็นของตน แก่  คน
อ่ืน ๆ ซ่ึงอำจเป็นสมำชิกชมรม ทั้งใน
จงัหวดัเดียวกนั หรือ ชมรมในจงัหวดัอ่ืน   
กำรแสดงควำมคิดเห็นของตนต่อผูอ่ื้น โดย
ขำดกำรไตร่ตรอง   กำรกระท ำท่ีน ำควำม
คิดเห็นของตนเพียงฝ่ำยเดียวไปบอกเล่ำให้
ผูอ่ื้นไดรั้บทรำบ โดยอีกฝ่ำยไม่สำมำรถมำ
อธิบำยเหตุผลได ้ถือเป็นปัญหำท่ีส ำคญั
เพรำะจะส่งผล กระทบอยำ่งยิง่ส ำหรับกำร
สร้ำงขดัแยง้ภำยในชมรม เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 

1.ท ำตวัเป็นกลำง ไม่เขำ้ขำ้งฝ่ำย
ใด ฝ่ำยหน่ึง และ หำกเป็นไปได้
ใหท้ั้งสองฝ่ำยไดป้รับควำมเขำ้ใจ
กนั 
2. ใหค้  ำปรึกษำแนะน ำ เก่ียวกบั
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั
ส่วนรวม 
3. ชมรมจดักำรประชุมหำรือ 
ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงแก่สมำชิกให้
รับทรำบ 
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 14.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ  (SWOT Analysis)  งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา                                                         

ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี   

                  ในกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  
กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวมี จุดแขง็ จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค  วเิครำะห์ไดด้งัน้ี 

       14.1  จุดแข็ง (Strength)     กำรปฏิบติังำน กิจกรรมชมรมนกัศึกษำของศูนยว์ทิยพฒันำ  
มสธ. จนัทบุรี มีจุดแขง็ดงัน้ี 
                             14.1.1  มีกำรจดัตั้งชมรมนกัศึกษำ มสธ. ในทุกจงัหวดัดว้ยมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมธิรำช 
เป็นมหำวิทยำลัยเปิดท่ีใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย     ท ำให้แตกต่ำงจำก
สถำบนักำรศึกษำอ่ืน  ดังนั้น ชมรมนกัศึกษำ มสธ.   จึงมีอยู่ทัว่ประเทศ ในทุกจงัหวดั     นักศึกษำ มสธ.        
อยู่ในจงัหวดัใดก็สำมำรถสมคัรเป็นสมำชิกชมรมนกัศึกษำ ในจงัหวดันั้น ๆ ได ้ และชมรมนกัศึกษำ มสธ.              
ยงัเช่ือมโยงมีเครือข่ำยในกำรติดต่อประสำนงำน   และท ำกิจกรรมร่วมกนั ในระดบัภำค เช่น  กำรสัมมนำ
ผูน้ ำชมรมนักศึกษำ มสธ. ภำคตะวนัออก    กำรจัดทอดผำ้ป่ำเพื่อกำรศึกษำของชมรมนักศึกษำ  มสธ.       
ภำคตะวนัออก  กำรแข่งขนักีฬำระหว่ำงชมรมนกัศึกษำแต่ละภำค   เป็นตน้   จึงท ำให้เกิดกำรแลกเปล่ียน 
ประสบกำรณ์   ควำมคิดเห็นกนัได้อย่ำงหลำกหลำยขวำ้งขวำง    ส่งผลให้เกิดควำมรักสำมคัคี และเป็น
เครือข่ำยโยงใยถึงกนัทัว่ประเทศ    ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ   ของศูนย์
วิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   ในกำรขอควำมร่วมมือ  ประสำนงำนแลกเปล่ียนประสบกำรณ์   ควำมคิดเห็น  
กำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษำ และสังคมส่วนรวม  
                             14.1.2   มีแผนกำรจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษำในแต่ละจงัหวดั ทั้ง 5 จงัหวดั ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. ได้แก่ จนัทบุรี  ตรำด ระยอง สะแก้ว ชลบุรี  และกำรจดัท ำแผน
กิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ของภำคตะวนัออก ซ่ึงเป็นแผนรวมของทั้งกิจกรรมชมรมทั้ง 5 จงัหวดั ท ำให ้      
กำรจดักิจกรรมเป็นไปอยำ่งมีแนวทำง  ตรงตำมวตัถุประสงค ์และนโยบำย ของมหำวทิยำลยั  
                14.1.3  ชมรมนักศึกษำ มสธ. ทั้ง 5 จงัหวดั ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยว์ิทยพฒันำ 
มสธ.ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรี  ตรำด ระยอง สะแกว้ ชลบุรี  มีกำรจดักิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง ทุกชมรมท ำให้
นกัศึกษำสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมไดต้ลอด     

      14.2  จุดอ่อน (Weakness)     กำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.  
จนัทบุรี มีจุดอ่อนดงัน้ี 
                14.2.1  ด้ำนบุคลำกรมีจ ำกัด เน่ืองจำกศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี มีนักแนะแนว
กำรศึกษำ เพียง 1 คน จึงท ำใหไ้ม่เพียงพอต่อกำรจดักำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ซ่ึงตอ้งรับผดิชอบ 
ดูแลทั้ง 5 จงัหวดั  ส่งผลกำรปฏิบติังำนในบำงคร้ัง ไม่สำมำรถดูแลได้อย่ำงทัว่ถึง  เช่น ชมรมนักศึกษำ 
ก ำหนดจดักิจกรรม  แต่ นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ติดภำรกิจไม่สำมำรถไปร่วมกิจกรรมได้  หรือ  
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ชมรมนักศึกษำจัดกิจกรรม ท่ีมีก ำหนดกำรตรงกัน และเชิญเป็นวิทยำกรในวนัเดียวกัน   นักแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ จึงตอ้งพิจำรณำเขำ้ร่วมกิจกรรม หรือเป็นวทิยำกรใหก้บัชมรมนกัศึกษำ ไดเ้พียง 1 ชมรม  
  14.2.2  ชมรมนักศึกษำ ไม่มีบุคลำกรในกำรรับผิดชอบด้ำนกำรจดัท ำเอกสำร หรือ งำน
ธุรกำร  ซ่ึงจะตอ้งท ำหน้ำท่ีออกหนงัสือ รวบรวมขอ้มูลรำยช่ือท่ีอยู่ของสมำชิก  ส่งผลให้ กำรออกหนงัสือ 
ต่ำง ๆ ท่ีเป็นเอกสำร  ล่ำชำ้ ไม่ถูกตอ้ง  ไม่มีกำรรวบรวมขอ้มูลในกำรด ำเนินกิจกรรม  และรำยงำนผลล่ำช้ำ 
หรือไม่รำยงำนผล ในบำงกิจกรรม   
  14.2.3  ชมรมนักศึกษำ ไม่มีท่ีท ำกำรของชมรม  ยกเวน้ ชมรมนักศึกษำ มสธ. จนัทบุรี        
ท่ีขอใช้สถำนท่ีภำยในศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   เป็นท่ีท ำกำรของชมรม    ส่วนในจังหวดัอ่ืน ๆ           
อีก   4  จงัหวดั ได้แก่  จงัหวดัตรำด  ระยอง  สะแก้ว  ชลบุรี  ยงัไม่มีท่ีท ำกำร เป็นหลกัแหล่ง กำรติดต่อ      
ส่งจดหมำยไปยงัชมรมนักศึกษำส่วนใหญ่จะใช้ท่ีอยู่ท่ีบ้ำนของประธำน หรือ ส่งข่ำวสำรผ่ำนทำงอีเมล ์  
ดงันั้นเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงประธำนหรือคณะกรรมกำรบริหำรชมรม  ท่ีอยูก่็จะเปล่ียนไปดว้ยเช่นกนั    

       14.3  โอกาส (Opportunity)   
  กำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี มีขอ้ท่ีเป็น 

โอกำสดงัน้ี 
                14.3.1  มีควำมร่วมมือของเครือข่ำยชมรมนกัศึกษำ ในกำรท ำกิจกรรมท่ีหลำกหลำย เป็น

ประโยชน์ต่อ นกัศึกษำ   มหำวิทยำลยั และส่วนร่วม   และขยำยไปยงัเครือข่ำยบริกำรกำรศึกษำอ่ืน ๆ  ได ้
อำทิ  กำรจดักิจกรรมร่วมกบัมหำวทิยำลยัรำชภฎัร ำไพพรรณรี  มหำวทิยำลยับูรพำ  ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอธัยำศยั  เป็นตน้ 

  14.3.2  กำรประชำสัมพนัธ์ หรือแจง้ข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ทั้งในส่วนของ 
กิจกรรมภำยในศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จันทบุรี    หรือในส่วนของชมรมนักศึกษำ มสธ. แต่ละจงัหวดั  
สำมำรถท ำไดอ้ย่ำงทัว่ถึง ทั้ง 5 จงัหวดั โดยเครือข่ำยชมรมนกัศึกษำ มีส่วนช่วยในกำรประชำสัมพนัธ์แจง้
ข่ำวสำร  อำทิ   กิจกรรมรณรงครั์บสมคัรนกัศึกษำใหม่   กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำ   กิจกรรมลงทะเบียน
เรียน    กิจกรรมพฒันำทกัษะกำรเรียน   กิจกรรมกำรลดกำรออกกลำงคนั  
          14.4  อุปสรรค (Threat)        

  กำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำของศูนยว์ทิยพฒันำมสธ. จนัทบุรี มีขอ้ท่ีเป็น 
อุปสรรคดงัน้ี 

  15.4.1 ระบบกำรศึกษำ  ดว้ยมหำวิทยำลยัใชร้ะบบกำรศึกษำทำงไกล ซ่ึงนกัศึกษำสำมำรถ
ศึกษำด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขำ้ชั้นเรียน  ดงันั้น กำรร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษำ จึงไม่ไดบ้งัคบัเช่นกนั 
นกัศึกษำสำมำรถสมคัรเป็นสมำชิกชมรมนักศึกษำ หรือไม่ก็ได ้ จึงท ำให้นกัศึกษำบำงส่วนไม่สนใจท่ีจะเขำ้
ร่วมกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  

  14.4.2 งบประมำณ    ดว้ยนโยบำยในกำรพฒันำ กิจกรรมชมรมนกัศึกษำของมหำวิทยำลยั 
สวนทำงกบังบประมำณท่ีได้รับจดัสรร  กำรพฒันำกิจกรรมนักศึกษำก ำหนดให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ซ่ึงมีนโยบำยพฒันำกิจกรรมนกัศึกษำท่ีส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติทุกดำ้น  ซ่ึงประกอบดว้ย  กำรจดักิจกรรมหรือโครงกำรเพื่อ
ตอบสนองตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำ     เพื่อให้บณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ มีลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ มีลกัษณะรูปแบบกำรจดักิจกรรมท่ีหลำกหลำย  แต่งบประมำณท่ีไดรั้บไม่เพียงพอส ำหรับกำรจดั
กิจกรรม 

       จำกกำรวิเครำะห์ดงักล่ำว จะเห็นว่ำกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ยงัมีควำมตอ้งกำรกำรสนบัสนุน 
กำรแก้ไขปัญหำ ทั้งจำกนักศึกษำ และจำกมหำวิทยำลยั    เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ     
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี    เกิดกำรพฒันำและชมรมนกัศึกษำมีควำมเขม้แข็ง
ต่อไป 

 

 
 
 
 



 

บทที ่3 

องค์ประกอบของระบบงาน 
 

        กำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี เป็นไปตำมภำรกิจท่ี

ไดรั้บมอบหมำยจำกมหำวทิยำลยั ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.งานกจิกรรมชมรมนักศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

      งำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช เป็นงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ชมรม

นกัศึกษำเป็นองคก์รท่ีเกิดจำกกำรร่วมกลุ่มกนัของนกัศึกษำแต่ละจงัหวดั ๆ ละ 1 ชมรมเพื่อจดัตั้งเป็นชมรม

นกัศึกษำ และด ำเนินกิจกรรมภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของส ำนกับริกำรกำรศึกษำโดยมีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

รับผดิชอบด ำเนินกำรดงัน้ี 

       1. กำรฟ้ืนฟูชมรมนกัศึกษำใหมี้ควำมเขม็แขง็ 

       2. กำรจดัท ำหนงัสือรับรองกำรจดัตั้งชมรมนกัศึกษำ 

       3. กำรจดัท ำขอ้มูลทะเบียนประวติัและท ำเนียบประธำนชมรมนกัศึกษำ 

       4. กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของระเบียบกำรด ำเนินงำนชมรมนกัศึกษำใหเ้ป็นไปตำมประกำศ 

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

       5. กำรจดัสัมมนำผูน้ ำชมรมนกัศึกษำ ปีละ 1 คร้ัง 

       6. กำรใหค้  ำปรึกษำแนะน ำกำรบริหำรจดักำรชมรมนกัศึกษำ 

       7. กำรส่งเสริมสนบัสนุนใหช้มรมนกัศึกษำจดักำรกิจกรรมนกัศึกษำ 

       8. กำรเดินทำงไปร่วมกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ 

       9. กำรขออนุมติัเงิน และคณำจำรยไ์ปสนบัสนุนกำรจดักิจกรรมต่ำง ๆ  

      10. กำรเบิก-จ่ำยเงินสนบัสนุนกำรจดักิจกรรมต่ำง ๆ ใหช้มรมนกัศึกษำ 

      11. กำรติดตำมผลกำรจดักิจกรรมของชมรมนกัศึกษำ 

      12. กำรจดัท ำสรุปผลกำรจดักิจกรรมของชมรมนกัศึกษำ 

      13. กำรจดัท ำข่ำวประชำสัมพนัธ์ผลงำนของชมรมนกัศึกษำ 

      14. กำรประสำนงำนจดันกัศึกษำเยีย่มชมกิจกรรมของมหำวทิยำลยั 
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2. ประเภทของกจิกรรมชมรมนักศึกษา 

       กิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ก ำหนดให้มีกำรจดักิจกรรมประเภท 

ต่ำง ๆ  5 ประเภท ไดแ้ก่ 

        2.1 กิจกรรมทำงวิชำกำร เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลกนัทำงวิชำกำรในกำรเรียนให้ประสบ

ผลส ำเร็จเช่น โครงกำรเรียนอยำ่งไรใหป้ระสบผลส ำเร็จ  โครงกำรเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยนอ้ง  โครงกำรห้อง

สอบจ ำลอง  เป็นตน้ 

        2.2 กิจกรรมกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ  เช่น  กิจกรรมกีฬำสัมพนัธ์ชมรมนกัศึกษำ   กำรแข่งขนั

กีฬำพื้นบำ้น  เป็นตน้ 

        2.3 กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์และรักษำส่ิงแวดลอ้ม เช่น กิจกรรมออกค่ำยอำสำ  กิจกรรม มสธ. 

ร่วมใจตำ้นภยัยำเสพติด เป็นตน้ 

        2.4 กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม คุณธรรมและ

จริยธรรม  เช่น  กิจกรรมไหวค้รู  กิจกรรมแสดงควำมยินดีบณัฑิตใหม่    กิจกรรมรับขวญัน้องใหม่วนั

ปฐมนิเทศ เป็นตน้ 

        2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  เช่น   กิจกรรมรดน ้ ำด ำหัวในวนัสงกรำนต ์ 

ทอดผำ้ป่ำ  ทอดกฐิน  กิจรรมงำนลอยกระทง  เป็นตน้ 

3. ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ตามนโยบายของส านักคณะกรรมการ          

การอดุมศึกษา (สกอ.) 

       ปัจจุบนัส ำนกังำนกรรมกำรอุดมศึกษำ ไดมี้นโยบำยใหม้หำวทิยำลยัแต่ละแห่งมีระบบกลไก 

ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ เพื่อพฒันำนักศึกษำให้มีคุณภำพ และส ำเร็จกำรศึกษำเป็นบณัฑิตท่ีมีลกัษณะ        

พึงประสงค ์ (เอกสำรประกอบกำรสัมมนำอำจำรยท่ี์ปรึกษำ  ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ 2555)   

       ทั้งน้ี ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)   มีโนบำยให้พฒันำระบบและกลไกกำร

ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ  โดยมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  ซ่ึงจดักำรศึกษำด้วยระบบกำรศึกษำ

ทำงไกล  ถือเป็นสถำบนัอุดมศึกษำท่ีมีบทบำทในกำรพฒันำก ำลงัคนท่ีมีคุณภำพให้แก่ประเทศและถือเป็น

ภำรกิจหน่ึงของสถำบนัอุดมศึกษำ   ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำนกัศึกษำให้เป็นบุคคลท่ีมี

ควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย  อำรมณ์  สังคม  สติปัญญำ   ตลอดจนกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุ  
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ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน   ซ่ึงประกอบด้วยด้ำนคุณธรรมจริยธรรม    ด้ำนทักษะทำงปัญญำ          

ด้ำนทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคล   และด้ำนทกัษะกำรวิเครำะห์เชิงตวัเลขกำรส่ือสำรและกำรใช้

เทคโนโลยสีำรสนเทศ  

       กำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรเพื่อตอบสนองตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ   

ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำน และศูนยป์ระสำนงำน  กำรประกนั

คุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลยั ไดก้ ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนระดบัมหำวิทำลยั และเกณฑ์มำตรฐำนระดบั

ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. ตลอดจนแนวทำงปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนดำ้นกระบวนกำร เพื่อให้

เป็นไปตำมแผนพฒันำกิจกรรมนกัศึกษำท่ีก ำหนดกิจกรรม หรือโครงกำร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน

ทั้งระดบัมหำวทิยำลยัและศูนยว์ทิยพฒันำเกณฑม์ำตรฐำน (ระดบัมหำวทิยำลยั) 

1) สถำบนัจดัท ำแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนกัศึกษำท่ีส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ 

มำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติทุกดำ้นซ่ึงประกอบดว้ย 

    - ดำ้นคุณธรรมจริยธรรม 

    - ดำ้นควำมรู้ 

    - ดำ้นทกัษะทำงปัญญำ 

    - ดำ้นทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลและควำมรับผดิชอบ 

    - ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรส่ือสำรและกรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

        2)   มีกิจกรรมใหค้วำมรู้และทกัษะกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำแก่นกัศึกษำ 

        3)   มีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกนัคุณภำพไปใช้ในกำรจดักิจกรรมท่ี

ด ำเนินกำรโดยนกัศึกษำอยำ่งนอ้ย 5 ประเภทส ำหรับระดบัปริญญำตรี และอยำ่งนอ้ย 2 ประเภทส ำหรับระดบั

บณัฑิตศึกษำ จำกกิจกรรมต่อไปน้ี 

  - กิจกรรมวชิำกำรท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

  - กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 

  - กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์หรือรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

  - กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 

  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะแลวฒันธรรม 
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       4)  มีกำรสนบัสนุนใหน้กัศึกษำสร้ำงเครือข่ำยพฒันำคุณภำพภำยในสถำบนัและระหวำ่งสถำบนั 

และมีกิจกรรมร่วมกนั 

       5)  มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงคข์องแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนกัศึกษำ 

       6)  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจดักิจกรรมเพื่อพฒันำนกัศึกษำ  

(แผนพฒันำกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ 2556-2560) 

4.  นโยบายสถานศึกษา 3 D ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    

        มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรศึกษำระบบ 

กำรศึกษำทำงไกล ท่ีมุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ ใหป้ระชำชนไดมี้โอกำสเรียนรู้ตลอดชีวิต

และพฒันำผูเ้รียน ให้สำมำรถเรียนได้อย่ำงมีควำมสุขและส ำเร็จเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภำพซ่ึงสอดคล้องกับ

นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ท่ีก ำหนดใหส้ถำนศึกษำพฒันำผูเ้รียนใหบ้รรลุเป้ำประสงค ์คือ เก่ง ดี มีสุข  

โดยมุ่งเสริมพฒันำชมรมนกัศึกษำใหมี้คุณลกัษณะท่ีดี 3 ดำ้น หรือ 3 D คือ 

        Democracy  ยดึมัน่ประชำธิปไตย มีควำมตระหนกั เห็นควำมส ำคญั ศรัทธำ และ 

เช่ือมัน่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข  รังเกียจกำรทุจริตและ

ต่อตำ้นกำรซ้ือสิทธ์ิขำยเสียง 

        Decency  มีคุณธรรม ควำมเป็นไทย 

        Drug-free  ห่ำงไกลยำเสพติด 

                    วตัถุประสงค์ของนโยบาย 3 D 

1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่ชมรมนกัศึกษำ ตำมนโยบำย 3 D  ดำ้นประชำธิปไตย  

ดำ้นคุณธรรม  และดำ้นกำรป้องกนัยำเสพติด แก่นกัศึกษำ 

2. พฒันำบุคลำกรชมรมนกัศึกษำใหมี้ควำมรู้และทกัษะกำรปฏิบติังำนเพื่อกำร 

พฒันำชมรมนกัศึกษำ 3 D อยำ่งมีคุณภำพ 

3. ใหค้วำมร่วมมือกบัทุกฝ่ำยในกำรด ำเนินตำมนโยบำยคุณภำพ 3 D 

(เอกสำรประกอบกำรประชุมอำจำรยท่ี์ปรึกษำ ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ 2555) 
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5.  คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

                    มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชได้ ออกประกำศเก่ียวกับคุณลักษณะบณัฑิตท่ี พึงประสงค ์

เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรอุดรมศึกษำ เร่ือง แนวทำงกำรปฏิบติัตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.  2555  ตำมส ำเนำประกำศในหนำ้ถดัไป 

 

            
      



52 

 

 

มหาวทิยาลัยได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ ไว้ดังนี ้

 

          
 

ภำพท่ี 3.1  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
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6.  การประกนัคุณภาพกบักจิกรรมชมรมนักศึกษา     

       กำรประกันคุณภำพกับกิจกรรมชมรมนักศึกษำ  เพื่อต้องกำรให้ชมรมนักศึกษำปรับปรุง

พฒันำกำรจดักิจกรรมให้มีคุณภำพมำกข้ึน  และด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำลให้ส่งเสริมกิจกรรมชมรม

นกัศึกษำท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์  (เอกสำรประกอบกำรประชุม

อำจำรยท่ี์ปรึกษำ  ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ   2554 ) 

       วตัถุประสงค์การประกนัคุณภาพ 

        เพื่อปรับปรุง และพฒันำคุณภำพ และมำตรฐำนกำรจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษำให้มีมำตรฐำน

ตำมเกณฑก์ำรประกนัคุณภำพ 

       วธีิการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ 

        กำรประกันคุณภำพจะต้องมีระบบกระบวนกำรท่ีเร่ิมต้นจำกกำรวำงแผนและมี    ตวับ่งช้ี

ควำมส ำเร็จท่ีชัดเจน (Plan)  มีกำรด ำเนินงำนและเก็บข้อมูลตำมแผน (Do)  กำรตรวจสอบประเมินผล     

เทียบกบัแผน (Check) และมีกำรพฒันำปรับปรุงตำมผลกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ (Act) หรือท่ีเรียกว่ำ 

วงจรคุณภำพ (PDCA)        

       แนวคิดการประกนัคุณภาพกบักจิกรรมชมรมนักศึกษา 

       ชมรมนักศึกษำ  สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะของวงจรคุณภำพ (PDCA) ไปใช้ในกำรจัด

กิจกรรมชมรมนกัศึกษำไดทุ้กกิจกรรม ดงัตวัอยำ่ง ตำรำงท่ี 3.1 

ตำรำงท่ี 3.1 ตวัอยำ่งวงจรคุณภำพ (PDCA) กบักิจกรรมชมรมนกัศึกษำ 

วงจรคุณภาพ กจิกรรมวชิาการ 

P = Plan -กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของสมำชิกในกำรท ำกิจกรรมวชิำกำรต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมเรียน

อยำ่งไรใหป้ระสบควำมส ำเร็จ  

-วำงแผนกำรจดักิจกรรมตำมควำมตอ้งกำรของสมำชิก 

-วำงทีมด ำเนินกำร 

-วำงกลุ่มเป้ำหมำย 

D = Do -ด ำเนินกรรมวชิำกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีวำงไว ้

C = Check -ประเมินผลกำรด ำเนินกำรและน ำผลมำเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำย 

A= Action -ปรับปรุงโครงกำรกิจกรรมวชิำกำรต่ำง ๆ 

-ปรับปรุงวธีิกำรจดักิจกรรมในคร้ังถดัไปตำมผลกำรประเมิน 
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  7.  การประกนัคุณภาพของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี     

       จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ  2555 เพื่อให้สะทอ้นคุณภำพกำรด ำเนินงำนจริง 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินตนเองคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน ใช้รอบเวลำตำมปี

กำรศึกษำ 2555 (1 กรกฎำคม 2555 - 30 มิถุนำยน 2556) และขอ้มูลดำ้นกำรบริหำรจดักำร ใชร้อบเวลำตำม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลำคม 2554 - 30 กนัยำยน 2555)    โดยอิงเกณฑ์กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก  รอบสำม ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)  ในปี

กำรศึกษำ  2555     ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.จนัทบุรี  ไดป้ระเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมกรอบมำตรฐำน

คุณภำพของ สกอ.  (6 ตวับ่งช้ี)  ผลกำรประเมินตนเองอยูท่ี่ระดบัคะแนน  4.67   และตวับ่งช้ีคุณภำพเพิ่มเติม

ของ  สมศ. (2ตวับ่งช้ี  ) รวมทั้งส้ิน  8 ตวับ่งช้ี  ผลกำรประเมินตนเองอยูท่ี่ระดบัคะแนน 4.34 

                     ทั้งน้ี ส ำหรับนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ รับผิดชอบ ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำร

ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ รอบปีท่ีใช้นับผลงำน :  ปีกำรศึกษำ 2555 (1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)  ผลกำร

ด ำเนินงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนดงัตำงรำงท่ี 3.2  

ตำรำงท่ี 3.2 เกณฑก์ำรประเมินระบบและกลไกรกำรส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษำ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 1 ขอ้ มีกำรด ำเนินกำร 2 ขอ้ มีกำรด ำเนินกำร 3  

หรือ 4ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร 5 ขอ้ มีกำรด ำเนินกำร 6 ขอ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
รายการ

เอกสารอ้างองิ 

1. มีกำรจดัท ำแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนกัศึกษำท่ีส่งเสริมผล

กำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 

โดยแต่ละศูนยต์อ้งจดัท ำแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนกัศึกษำให้

ครอบคลุม อยำ่งนอ้ย 3ประเด็นใน 5 ประเด็นจำกประเด็น

ดงัต่อไปน้ี 

- ดำ้นคุณธรรมจริยธรรม  

-   มีกำรจดัท ำแผนส่งเสริม

กิจกรรม / โครงกำรนกัศึกษำ ของ

ศวน.มสธ. จนัทบุรี รวม 5 จงัหวดั 

    ประจ ำปี 2555  จดัท ำแผนกำร

จดักิจกรรมพฒันำนกัศึกษำให้

ครอบคลุม อยำ่งนอ้ย 3 ประเดน็

ศวนมสธจบ 3.2 - 

1(1) แผนกิจกรรม

ชมรมนกัศึกษำ ของ 

ศวน.จนัทบุรี 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%95.%E0%B8%84.55-%E0%B8%81.%E0%B8%A2.56%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202556.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%95.%E0%B8%84.55-%E0%B8%81.%E0%B8%A2.56%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202556.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%95.%E0%B8%84.55-%E0%B8%81.%E0%B8%A2.56%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202556.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%95.%E0%B8%84.55-%E0%B8%81.%E0%B8%A2.56%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202556.doc


55 
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รายการ

เอกสารอ้างองิ 

- ดำ้นควำมรู้  
- ดำ้นทกัษะทำงปัญญำ  
- ดำ้นทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
- ดำ้นทกัษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลขกำรส่ือสำรและกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 
ทั้งนี ้ศูนย์วทิยพฒันาทั้ง 10 ศูนย์ต้องมข้ีอตกลงร่วมกนัเพือ่ให้

แผนการจดักจิกรรมพฒันานักศึกษาในภาพรวมของ

มหาวทิยาลยัครอบคลุมทั้ง 5 ประเดน็ 

ใน 5 ประเดน็จำกประเดน็

ดงัต่อไปน้ี  

- ดำ้นคุณธรรมจริยธรรม (มี

กิจกรรมในแผน) 

- ดำ้นควำมรู้ (มีกิจกรรมในแผน) 

- ดำ้นทกัษะทำงปัญญำ (มี

กิจกรรมในแผน) 

- ดำ้นทกัษะควำมสมัพนัธ์

ระหวำ่งบุคคลและควำม

รับผิดชอบ (มีกิจกรรมในแผน) 

- ดำ้นทกัษะกำรวเิครำะห์เชิง 

ตวัเลขกำรส่ือสำรและกำรใช้

เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ไม่มี

กิจกรรมในแผน) 

2. มีกิจกรรมใหค้วำมรู้และทกัษะกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ

แก่นกัศึกษำ 

ศวน.มสธ.จนัทบุรี มีจดัโครงกำร

สมัมนำเชิงปฏิบติักำรเครือข่ำย

ประกนัคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของศวน. มสธ.

จนัทบุรี เม่ือวนัท่ีวนัท่ี 10 

กนัยำยน  2555 

ศวนมสธจบ 3.2 - 

2(1)ศวน.มสธ.จบ.

3.2-2(1)โครงกำร

สมัมนำเชิงปฏิบติักำร

เครือข่ำยประกนั

คุณภำพกำรศึกษำ 

พร้อมภำพถ่ำย

กิจกรรม 

3. ศูนยว์ทิยพฒันำแต่ละศูนยต์อ้งมีกำรส่งเสริมใหน้กัศึกษำระดบั

ปริญญำตรี น ำควำมรู้ดำ้นกำรประกนัคุณภำพไปใชใ้นกำรจดั

กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรโดยนกัศึกษำ  อยำ่งนอ้ย 2 ใน 5ประเภท 

จำกกิจกรรมต่อไปน้ี  

- กิจกรรมวชิำกำรท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 

- กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 

- กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชนห์รือรักษำส่ิงแวดลอ้ม  

ศวน.มสธ.จนัทบุรีมีกำรส่งเสริม

ใหน้กัศึกษำ ระดบัปริญญำตรีน ำ

ควำมรู้ดำ้นประกนัคุณภำพไปใช้

ในกำรจดักิจกรรมท่ีด ำเนินกำร

โดยนกัศึกษำ จ ำนวน 2 

ประเภท  โดยมติท่ีประชุม

ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยพฒันำ คร้ัง

ศวนมสธจบ 3.2 - 

3(1) สรุปรำยงำนผล

กำรด ำเนินกิจกรรม

โดยชมรมนกัศึกษำ 

ปี 55-56 

ศวนมสธจบ 3.2 - 

3(2) รำยงำนผล

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20s%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20s%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.docx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
รายการ

เอกสารอ้างองิ 

- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม  

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

ทั้งนี ้ศูนย์วทิยพฒันาทั้ง 10 ศูนย์ต้องมข้ีอตกลงร่วมกนัเพือ่ให้

การจดักจิกรรมพฒันานักศึกษาทีด่ าเนินการโดยนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรีในภาพรวมของมหาวทิยาลยัต้องครอบคลมุทั้ง 5

ประเภท 

ท่ี 1/ 2555 เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 

2555 ไดม้อบใหศู้นยว์ทิยพฒันำ 

มสธ. กลบัไปหำรือกบับุคลำกรท่ี

รับผิดชอบใหเ้ลือก ไม่นอ้ยกวำ่ 2 

ใน 5 กิจกรรม  ซ่ึงศูนยว์ทิยพฒันำ 

มสธ. จนัทบุรี ได ้
 

ส่งเสริมกจิกรรมพฒันานักศึกษา

ทีด่ าเนินการโดยนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ดงัน้ี 

- กิจกรรมวชิำกำรท่ีส่งเสริม

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 

- กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริม

สุขภำพ 

- กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชนห์รือ

รักษำส่ิงแวดลอ้ม  

- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม

และจริยธรรม  

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วฒันธรรม  

 

กิจกรรมทอดผำ้ป่ำ

เพื่อกำรศึกษำโดย

ชมรมนกัศึกษำ 

ศวนมสธจบ 3.2 - 

3(3) รำยงำนผล

กิจกรรมกีฬำตำ้นยำ

เสพติดโดยชมรม

นกัศึกษำ 

4. มีกำรสนบัสนุนใหน้กัศึกษำสร้ำงเครือข่ำยพฒันำคุณภำพ

ภำยในสถำบนัและระหวำ่งสถำบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 

ศวน.มสธ.จนัทบุรี มีกำร

สนบัสนุนใหน้กัศึกษำสร้ำง

เครือข่ำยพฒันำคุณภำพภำยใน

สถำบนัและระหวำ่งสถำบนั  โดย

จดัสมัมนำเชิงวชิำกำรเครือข่ำย

กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ

ร่วมกบัมหำวทิยำลยัรำชภฎัร ำไพ

พรรณี   เม่ือวนัท่ี 10 ก.ย. 2555 

ศวนมสธจบ 3.2 - 

4(1) โครงกำร

สมัมนำเชิงปฏิบติักำร

เครือข่ำยประกนั

คุณภำพกำรศึกษำ

พร้อมภำพถ่ำย

กิจกรรม 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20s%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20s%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20s%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/3.2%5b2%5d.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
รายการ

เอกสารอ้างองิ 

5. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงคข์องแผนกำรจดั

กิจกรรมพฒันำนกัศึกษำ 

-  มีกำรประเมินผลส ำเร็จตำม

วตัถุประสงคโ์ครงกำร/กิจกรรม

พฒันำคุณภำพ 

   กำรศึกษำภำยในสถำบนั และ

ระหวำ่งสถำบนั 

-  มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ

ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม / โครงกำร 

ศวนมสธจบ 3.2 - 

5(1) รำยงำนผล

กิจกรรมสมัมนำเชิง

ปฏิบติักำรเครือข่ำย

บริกำรกำรศึกษำ 

ศวนมสธจบ 3.2 - 

5(2) รำยงำนกิจกรรม

ทอดผำ้ป่ำเพื่อ

กำรศึกษำ 

ศวนมสธจบ 3.2 - 

5(3) รำยงำนผล

กิจกรรมกีฬำตำ้นยำ

เสพติด 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจดั

กิจกรรมเพ่ือพฒันำนกัศึกษำ 

น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงกำรจดักิจกรรม

เพื่อพฒันำนกัศึกษำ โดย จดั

กิจกรรมสมัมนำผูน้ ำชมรม

นกัศึกษำ ท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษำ 

มสธ. ไดมี้โอกำส มำพบปะ

แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นปัญหำ

และขอ้เสนอแนะกำรท ำกิจกรรม

และจำกผลกำรประเมินในกำร

ด ำเนินงำนดำ้นกิจกรรมชมรม

นกัศึกษำกิจกรรมท่ี 

ผำ่นมำ  โดยกำรสมัมนำดงักล่ำว 

ไดเ้ชิญผูแ้ทนชมรมนกัศึกษำ 

มสธ. ทั้ง 5 จงัหวดั ในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ ศูนยว์ทิย พฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี ร่วมสมัมนำ 

ศวนมสธจบ 3.2 - 

6(1) สรุปผลกำร

สมัมนำผูน้ ำชมรม

นกัศึกษำ ปี 2556 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2055.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2055.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2055.doc
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2555 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

 

5.00 
ผลกำรด ำเนินงำน 6 

*กำรบรรลุเป้ำหมำย = บรรลเุป้ำหมำย = ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

(เอกสำรกำรประกนัคุณภำพ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ประจ ำปี 2556) 

8. ทรัพยากรบุคคล 

       งำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ เป็นงำนท่ีตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในหน่วยงำนต่ำง ๆ  

ภำยในศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ซ่ึงมีหน่วยงำนทั้งหมด  3 งำน  ไดแ้ก่ 

8.1 งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร รับผดิชอบงำนสำรบรรณ  งำนบุคคล  งำนกำรเงิน  งำนบญัชี     

งำนพสัดุครุภณัฑ ์ งำนอำคำรสถำนท่ี  งำนยำนพำหนะ งำนรักษำควำมปลอดภยั  งำนประชำสัมพนัธ์ 

งำนประกนัคุณภำพ  กำรบริหำรควำมเส่ียง  กำรจดักำรควำมรู้ กำรควบคุมภำยใน  กำรจดัท ำแผนปฏิบติั

รำชกำรประจ ำปี และงำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

8.2 งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ รับผดิชอบงำน รณรงครั์บสมคัรนกัศึกษำใหม่  กำร 

จ ำหน่ำยระเบียบกำรสมคัร  กำรรับลงทะเบียนเรียน  งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  กำรปฐมนิเทศ

นกัศึกษำ  ใหค้  ำปรึกษำ  กำรจดันิทรรศกำร  งำนสนบัสนุนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ และชมรมบณัฑิต   

กำรดูแลมำตรฐำนเครือข่ำยให้บริกำรในทอ้งถ่ิน   กำรจดักิจกรรมร่วมกบัสมำคมสุโขทยัธรรมำธิรำช  กำร

ร่วมมือองคก์รอ่ืนในทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมภำพลกัษณ์  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในลกัษณะต่ำง ๆ และงำน

อ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

8.3 งำนบริกำรส่ือและเทคโนโลยกีำรศึกษำ  รับผดิชอบกำรใหบ้ริกำรหอ้งสมุดและ 

ส่ือกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลยัผลิต  กำรบริกำรเทคโนโลยีต่ำง ๆ กำรผลิตส่ือพื้นฐำน  ประสำนงำนเช่ือมโยง

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย กำรส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน  กำรบ ำรุงรักษำ
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โสตทศันูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงเครือข่ำยระหวำ่งห้องสมุดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และงำนอ่ืน ๆ 

ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

                     โดยทั้ง 3 งำน ภำยในศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   มีบุคลำกรจ ำนวน 18 คน ดงัตำรำงท่ี 2.4  

    ตำรำงท่ี 3.3  อตัรำก ำลงับุคลำกรศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี                                                 หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 

ขำ้รำชกำร  6 6 

พนกังำนมหำวทิยำลยั  3 3 

ลูกจำ้งประจ ำลกัษณะพิเศษ  1 1 

ลูกจำ้งชัว่ครำวรำยเดือน (เงินรำยได)้  8 8 

รวม  18 18 

  

9. งบประมาณการด าเนินงานกจิกรรมชมรมนักศึกษา 

       งบประมำณส ำหรับกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่  

9.1 งบประมำณท่ีมหำวทิยำลยัจดัสรรใหศู้นยว์ทิยพฒันำมสธ. จนัทบุรี    โดยจดัสรร 

งบประมำณประจ ำปี ให้ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ตำมแผนงำนกำรจดักำรศึกษำ ภำรกิจพื้นฐำน 

พฒันำกำรให้บริกำรกำรศึกษำ (กิจกรรมบริกำรกำรศึกษำ ศวน. มสธ. จนัทบุรี) ผลผลิตระดับกิจกรรม

โครงกำร รหัส ก.1.3.8(8) ผลผลิตกำรบริกำรกำรศึกษำ ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ในหมวดค่ำใชส้อย

ส ำหรับกิจกรรมนกัศึกษำ      ในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรศึกษำ โดยจดัสรรเป็นงบประมำณส ำหรับกำรเดินทำง

ไปร่วมกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ และชมรมบณัฑิต ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จงัหวดั   ไดแ้ก่ จนัทบุรี ตรำด 

ระยอง สระแกว้ ชลบุรี   โดยประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยให้สอดคลอ้งกบัจ ำนวนคร้ัง ของกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ 

ท่ีจดัข้ึนประมำณ 20-25 คร้ังต่อปี   และงบประมำณส ำหรับโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบันกัศึกษำ ซ่ึงด ำเนินกำร

โดยศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี อำทิ กำรสัมมนำผูน้ ำชมรมนกัศึกษำ  กำรสัมมนำเชิงปฏิบติักำรเครือข่ำย

บริกำรกำรศึกษำ   

  9.2 งบประมำณท่ีมหำวิทยำลยัจดัสรรให้ส ำหรับ กำรจดักิจกรรมของชมรมนกัศึกษำ มสธ. 

ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ซ่ึงด ำเนินกำรจดักิจกรรมโดยชมรมนักศึกษำ      
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แต่ละจงัหวดั   ตำมแผนงำนกำรจดักำรศึกษำ  จดัสรรงบประมำณให้ชมรม ละ 10,000  บำท  ต่อปี   โดยกำร

จดักิจกรรมของชมรมนกัศึกษำ ไม่จ  ำกดัจ ำนวนคร้ังท่ีจดัใน 1 ปี  แต่ตอ้งไม่มี วตัถุประสงค์ในทำงกำรเมือง

และตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยของบำ้นเมืองและศีลธรรมอนัดีของประชำชน    ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีจดัตอ้งอยู่ใน

ขอบเขตของวตัถุประสงคด์งัน้ี 

      - เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ ข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรมและเกียรติคุณของมหำวิทยำลัยแก่

นกัศึกษำ 

     - เป็นศูนยก์ลำงในกำรพบปะแลกเปล่ียนควำมรู้ ควำมคิดเห็นด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ

ระหวำ่งนกัศึกษำกบันกัศึกษำ หรือนกัศึกษำกบัคณำจำรยข์องมหำวทิยำลยั 

      - ส่งเสริมควำมสัมพนัธ์อนัดีระหวำ่งมหำวิทยำลยักบันกัศึกษำ และระหว่ำงนกัศึกษำกบั

นกัศึกษำ 

    - ใหบ้ริกำร ใหค้วำมร่วมมือดำ้นวชิำกำร วชิำชีพท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษำและชุมชน 

 

10. งานกจิกรรมชมรมนักศึกษา ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี   

 งำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  มีขั้นตอนกำร

ปฏิบติังำน 6 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. วำงแผนกิจกรรมนกัศึกษำ 

2. ขออนุมติัจดักิจกรรม และอนุมติังบประมำณสนบัสนุน 

3. ประสำนงำน /ใหค้  ำปรึกษำ 

4. เตรียมควำมพร้อม 

5. จดักิจกรรม 

6. ประเมินผล/รำยงำนผลกำรจดักิจกรรม 

   จำกขั้นตอนกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี แสดง
เป็นดงัภำพท่ี 3.2 
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ภำพท่ี 3.2  ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

     จำกขั้นตอนกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี อธิบำย

ไดด้งัน้ี 

1.  การวางแผนจัดกจิกรรมนักศึกษา โดยชมรมนักศึกษา 

            กำรจดักิจกรรมนกัศึกษำ ในแต่ละปี จ ำเป็นตอ้งมีกำรวำงแผนกำร  จดักิจกรรมเพื่อให ้

สอดคลอ้งกบันโยบำยพฒันำกิจกรรมนกัศึกษำตำมตวัช้ีวดัท่ี 3.2 ระบบกลไกในกำรพฒันำกิจกรรมนกัศึกษำ    

ให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ มำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ โดยค ำนึงถึงลกัษณะของกิจกรรม  

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ระยะเวลำ  และงบประมำณ 
                    2. ขออนุมัติจัดกจิกรรมและงบประมาณสนันสนุน 

           กำรขออนุมติัจดักิจกรรม ด ำเนินกำรหลงัจำกท่ีไดว้ำงแผนกำรจดักิจกรรมเรียบร้อยแลว้   

โดยชมรมนกัศึกษำจดัส่งโครงกำรท่ีตอ้งกำรจะด ำเนินกำร เสนอผำ่นศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  

 เพื่อจดัท ำบนัทึกเสนอขออนุมติัจดัโครงกำรและงบประมำณสนบัสนุนตำมแผน 

 

2.ขออนุมตัจิดักจิกรรมและงบประมาณสนบัสนุน 
 

3.ประสานงาน /ให้ค าปรึกษา 
 

 1. แผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. 

จนัทบุรี 

2. แผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ตรำด 

3. แผนกิจกิจกรรมชมรม มสธ.  สระแกว้ 

4. แผนกิจรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ระยอง 

5. แผนกิจรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ชลบุรี 

5.จดักจิกรรม 
 

4.เตรียมความพร้อม 
 

6.ประเมนิ/รายงานผลการจดักจิกรรม 
 

1.วางแผนการจดักจิกรรม 

ชมรมนักศึกษา 
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                    3. ประสานงาน  และการ ให้ค าปรึกษา 

                       หลงัจำกทรำบผลกำรอนุมติัโครงกำรแล้ว ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี จะแจง้ให้ชมรม

นกัศึกษำรับทรำบ  และประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำง ๆ ทั้ง ชมรมนกัศึกษำ  ฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำ  อำจำรยท่ี์ปรึกษำ      

โดย ท ำหนังสือเชิญอำจำรยท่ี์ปรึกษำชมรม และอำจำรย์ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัย เข้ำร่วม

กิจกรรมของชมรมนกัศึกษำท่ีจะจดัข้ึน  ส่งไปยงัฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำ ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ  และท ำหนำ้ท่ี

ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำเก่ียวกบักำรจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษำ 
4.  เตรียมความพร้อม 

    เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรใหก้ำรสนบัสนุน ดำ้นต่ำง ๆ  แก่ ชมรมนกัศึกษำหลงัจำก 

ชมรมนกัศึกษำ มสธ. ไดรั้บแจง้ผลกำรอนุมติั จะด ำเนินกำรจดักิจกรรมตำมท่ีก ำหนด  โดยชมรมนกัศึกษำ     

จะเตรียมควำมพร้อมดำ้นต่ำง ๆ  เช่น  ก ำหนดวนัเวลำ  สถำนท่ี  อำหำร  ท่ีพกั  วทิยำกร  เอกสำรส ำหรับแจก   

ประชำสัมพนัธ์เชิญชวนสมำชิกร่วมกิจกรรม เป็นตน้   นอกจำกน้ีในกิจกรรมทำงวิชำกำรบำงกิจกรรม       

นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  จะตอ้งท ำหน้ำท่ีเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้จึงตอ้งมีกำรเตรียมควำมพร้อมใน

กำรเป็นวทิยำกรส ำหรับกิจกรรมนั้น ๆ ดว้ย 

      5.  จัดกจิกรรมตามก าหนด 

          หลงัจำกเตรียมพร้อมในดำ้นต่ำง ๆ เรียบร้อย ก่อนถึงก ำหนดจดักิจกรรม ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี จะประสำนงำนยืนยนักำรจดักิจกรรมของชมรมนักศึกษำ อีกคร้ังว่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอะไร

หรือไม่อยำ่งไร  หำกไม่มีกำรเปล่ียนแปลง หรือปัญหำอุปสรรคใด  กิจกรรมจะจดัตำมก ำหนด    

       6.  ประเมิน / รายงานผลการจัดกจิกรรม 

           เม่ือเสร็จส้ินกำรจดักิจกรรม   ชมรมนกัศึกษำ ตอ้งจดัส่งสรุปผลกำรจดักิจกรรม พร้อม 

ภำพถ่ำยกิจกรรมและเอกสำรหลกัฐำนค่ำใช้จ่ำย ไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน    หรือใบส ำคญัรับเงิน พร้อมส ำเนำ

บตัรประจ ำตวัผูรั้บเงิน  ให้ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  เพื่อขอเบิกเงินสนบัสนุน ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำก

มหำวทิยำลยัต่อไป 

                        กำรรำยงำนผล  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี รวบรวมสรุปขอ้มูลกำรจดักิจกรรมชมรม

นักศึกษำ แต่ละจงัหวดั  จดัท ำรำยงำนเพื่อน ำเสนอ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ  เม่ือส้ิน

ปีงบประมำณ   และน ำเสนอรำยงำนกำรจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ 

มสธ. จนัทบุรี  ในกำรสัมมนำผูน้ ำชมรมนกัศึกษำ มสธ. ทัว่ประเทศ  ต่อไป 

 



 

บทที ่4 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 

       กำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  เป็นภำรกิจหน่ึงท่ี

ส ำคญัเพรำะศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี เป็นหน่วยงำนของมหำวิทยำลยัในส่วนภูมิภำค  มีภำระหนำ้ท่ีใน

กำรรับผิดชอบดูแล กิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  จงัหวดัจนัทบุรี ตรำด 

ระยอง สระแกว้ ชลบุรี เพื่อให้กำรจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  เป็นไปตำมนโยบำย สอดคลอ้งกบัมำตรฐำน

คุณวฒิุกำรศึกษำ    

ขั้นตอนการปฏิบัติงานกจิกรรมชมรมนักศึกษา  ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพฒันา 

มสธ. จันทบุรี   

ทั้งน้ีกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ จ ำเป็นตอ้งมีควำมเขำ้ใจใน ขั้นตอนด ำเนินงำน  และรู้

กระบวนกำรท ำงำนท่ีชัดเจน   เพื่อเป็นแนวทำงในปฏิบติังำนให้ประสบผลส ำเร็จ   ซ่ึงมีรำยละเอียดของ

ขั้นตอนของกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี    

ดงัน้ี 

1. วำงแผนกิจกรรมนกัศึกษำ 

2. ขออนุมติัจดักิจกรรมและงบประมำณสนบัสนุน 

3. ประสำนงำน /ใหค้  ำปรึกษำ  

4. เตรียมควำมพร้อม 

5. จดักิจกรรม 

6. ประเมินผล/รำยงำนผลกำรจดักิจกรรม 

                 ทั้งน้ีขั้นตอนกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี    แสดงแผนผงัดงัภำพท่ี 4.1 
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ภำพท่ี 4.1 ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

 

       จำกขั้นตอนกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี  คือกำรจดักิจกรรมนักศึกษำ  ซ่ึงจดักิจกรรมโดยชมรมนักศึกษำ มสธ.  ทั้ง 5 จงัหวดัในเขตพื้น

รับผดิชอบใหบ้ริกำรของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ไดแ้ก่ จนัทบุรี ตรำด ระยอง สระแกว้ ชลบุรี โดยอยู่

ภำยใตก้ำรควบคุมดูแล ของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี มีรำยละเอียดกำรปฏิบติังำนดงัต่อไปน้ี 

       1. การวางแผนจัดกจิกรรมนักศึกษา  

                        ทั้งน้ีกำรจดักิจกรรมนกัศึกษำในแต่ละปี จ ำเป็นตอ้งมีกำรวำงแผนกำร  จดักิจกรรมเพื่อให ้

สอดคลอ้งกบันโยบำยพฒันำกิจกรรมนกัศึกษำตำมตวัช้ีวดัท่ี 3.2 ระบบกลไกในกำรพฒันำกิจกรรมนกัศึกษำ    

ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนคุณวฒิุอุดมศึกษำ   มำตรฐำนคุณวฒิุอุดมศึกษำ   โดยค ำนึงถึงลกัษณะของกิจกรรม  

ประโยชน์ท่ีได้รับ  ระยะเวลำ  และงบประมำณ เพื่อให้ชมรมนักศึกษำ มสธ. แต่ละจงัหวดั  ได้มีโอกำส

พบปะ แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  ประสบกำรณ์ในกำรจดักิจกรรม และวำงแผนกำรจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้ง 

1.วางแผนการจดักจิกรรม 

ชมรมนักศึกษา 

 

2.การขออนุมตัจิดักจิกรรมและงบประมาณสนบัสนุน 

3.ประสานงาน /ให้ค าปรึกษา  

 

 1. แผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. 

จนัทบุรี 

2. แผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ตรำด 

3. แผนกิจกิจกรรมชมรม มสธ.  สระแกว้ 

4. แผนกิจรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ระยอง 

5. แผนกิจรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ชลบุรี 

5.จดักจิกรรม 

 

4.เตรียมความพร้อม 

 

6.ประเมนิ/รายงานผลการจดักจิกรรม 
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ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลยั     เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมดำ้น  เวลำ สถำนท่ี    เน่ืองจำกนกัศึกษำ มสธ.         

ส่วนใหญ่มีงำนท ำงำน และมีภำระหน้ำท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ กำรเดินทำงมำร่วมกิจกรรมนักศึกษำ จึงตอ้ง

เป็นไปอยำ่งมีประโยชน์และคุม้ค่ำ 

        ดงันั้น กำรท่ีจะจดัท ำแผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  จ  ำเป็นตอ้ง

ก ำหนดใหมี้กำรจดัสัมมนำผูน้ ำชมรมนกัศึกษำ มสธ. ภำคตะวนัออก  5 จงัหวดั  เพื่อวำงแผนกำรจดักิจกรรม

ร่วมกันทั้ง 5 จงัหวดั โดยเชิญอำจำรย์ท่ีปรึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อให้ค  ำแนะน ำ และแนวทำงกำรจัด

กิจกรรม  ด ำเนินกำรดงัน้ี 

       กำรจดักำรสัมมนำผูน้ ำชมรมนกัศึกษำ มสธ. ภำคตะวนัออก ซ่ึงด ำเนินกำรจดัโดยศูนยว์ทิย 

พฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ก ำหนดจดัในช่วง เดือน ตุลำคม - พฤศจิกำยน ของทุกปี      เพื่อหำรือเก่ียวกบักำร      

จดักิจกรรม  รำยงำยผลกำรจดักิจกรรม ปีท่ีผำ่นมำ  และวำงแผนกำรจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษำในปีต่อไป    

       ทั้งน้ีในกำรสัมมนำผูน้ ำชมรมนกัศึกษำดงักล่ำว  นอกจำกนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ   

จะเป็นผูด้  ำเนินกำรขั้นตอนต่ำง ๆ แล้วยงัตอ้งท ำหน้ำท่ีวิทยำกร ในกำรควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์  แก่ชมรม

นกัศึกษำในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัท ำแผนกิจกรรม  กำรเขียนโครงกำร กำรบริหำรชมรม    

กำรสร้ำงควำมสำมคัคี  กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  เป็นตน้   ส ำหรับขอ้มูลส ำคญัท่ีจ  ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีชมรม 

นกัศึกษำควรรับรู้เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรจดัท ำแผนกิจกรรมของชมรมนกัศึกษำมีดงัน้ี 

1) กำรพิจำณำลกัษณะ หรือประเภทของกิจกรรมท่ีชมรมนกัศึกษำ จะจดัข้ึนนั้นตอ้ง 

ค ำนึงถึงควำมสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มำตรฐำนระดบัมหำวิทยำลยั และเกณฑ์มำตรฐำนระดบัศูนยว์ิทยพฒันำ 

มสธ. ตลอดจนแนวทำงปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำร เพื่อพฒันำนกัศึกษำท่ี

ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดบั อุดมศึกษำแห่งชำติทุกดำ้น ซ่ึงประกอบดว้ย 

   - ดำ้นคุณธรรมจริยธรรม 

   - ดำ้นควำมรู้ 

   - ดำ้นทกัษะทำงปัญญำ 

   - ดำ้นทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลและควำมรับผดิชอบ 

   - ดำ้นทกัษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลข กำรส่ือสำรและกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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       นอกจำกน้ีเพื่อใหแ้ผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนกัศึกษำในภำพรวมของมหำวทิยำลยั 

ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น  ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  จะตอ้งส่งเสริมให้นักศึกษำระดับปริญญำตรี         

น ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจดักิจกรรมท่ีด ำเนินกำรโดยนักศึกษำ อย่ำงน้อย 2 ใน  5 

ประเภทจำกกิจกรรมดงัน้ี 

  - กิจกรรมวชิำกำรท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

  - กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 

  - กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์หรือรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

  - กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 

  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

ดงัตวัอยำ่งกิจกรรมพฒันำนกัศึกษำท่ีส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ตำมตำรำงท่ี 4.1 

ตำรำงท่ี 4.1 ตวัอยำ่งกิจกรรมพฒันำนกัศึกษำท่ีส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุ 

กจิกรรม/โครงการ ประเภทกจิกรรม ส่งเสริมคุณลกัษณะ วนัเวลา 

สถานที ่ 

จดักจิกรรม 

ผู้รับผดิชอบ 

1.โครงกำรเตรียมควำม

พร้อมก่อนสอบ 

กิจกรรมวชิำกำร 1.ดำ้นควำมรู้ 

2.ดำ้นทำงปัญญำ 

 8 ก.ค.2555 

ณ  โรงเรียนตรำษ

ตระกำรคุณ 

ชมรมนกัศึกษำ 

มสธ. ตรำด 

2.โครงกำรอบรมพฒันำ

ทกัษะพดู 

กิจกรรมวชิำกำร 1.ดำ้นควำมรู้ 

2.ดำ้นทกัษะควำมสัมพนัธ์

ระหวำ่งบุคคลและควำม

รับผดิชอบ 

13 พ.ย.2555 

ณ โรงเรียนชลกนัยำนุกลู 

ชมรมนกัศึกษำ 

มสธ. ชลบุรี 

3.โครงกำรกีฬำตำ้นยำ

เสพติด  เช่ือมสัมพนัธ์

เครือข่ำยชมรมนกัศึกษำ 

มสธ. ภำคตะวนัออก 

กีฬำหรือกำรส่งเสริม

สุขภำพ 

กิจกรรม 3D 

1.ดำ้นทกัษะทำงปัญญำ 

2.ดำ้นคุณธรรมจริยธรรม 

3.ดำ้นทกัษะควำมสัมพนัธ์

ระหวำ่งบุคคลและควำม

รับผดิชอบ 

8 ก.ย.2555 

ณ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี 

ชมรมนกัศึกษำ 

มสธ. จนัทบุรี 
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                     ทั้งน้ีเม่ือชมรมนกัศึกษำแต่ละจงัหวดัไดห้ำรือร่วมกนั ในกำรก ำหนดกิจกรรมต่ำง ๆ ตำม 

ลกัษณะของกิจกรรมแลว้ ทุกชมรมจะตอ้งน ำกิจกรรมมำใส่ไวใ้นแผนกำรจดักิจกรรมของแต่ละจงัหวดั   

ดงัตวัอยำ่งตำมตำรำงท่ี 4.2 

ตำรำงท่ี 4.2  ตวัอยำ่งแผนกำรจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษำแต่ละจงัหวดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) รวบรวมขอ้มูลแผนจดักิจกรรม  หลงัจำกกำรวำงแผนกำรจดักิจกรรมเรียบร้อย 

แล้ว ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี จะด ำเนินกำร รวบรวมขอ้มูลแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษำของ ทั้ง 5 

จงัหวดั (จนัทบุรี ตรำด ระยอง สระแกว้ ชลบุรี) น ำมำรวมกนัเป็นแผนกำรจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. 

ของภำคตะวนัออก โดยน ำมำใส่ไวใ้นตำรำงรวมแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษำ มสธ. ภำคตะวนัออก         

ตวัอยำ่งดงัตำรำงท่ี 4.3  

 

 

 

ล าดบั วัน/เดอืน/ปี กจิกรรม สถานที่จัด

กจิกรรม 

แหล่ง 

งบประมาณ 

จ านวน 

(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการ

ด าเนินงาน 

1 16  ต.ค. 56  เตรียมควำมพร้อม

ก่อนสอบ  

ชุดวชิำไทยศึกษำ  

โรงเรียน  

ชลกนัยำนุกลู  

- - นกัศึกษำใหม่  ชมรม น.ศ.  

ชลบุรี  

 

2 18 ธ.ค 56 อบรมพฒันำทกัษะ

กำรพดู  

โรงเรียน  

ชลกนัยำนุกลู  

สนบัสนุน

จำก มสธ. 

2,000  สมำชิกชมรม  

น.ศ. ชลบุรี  

ชมรม น.ศ.  

ชลบุรี  

 

3 3-5 ธ.ค. 56  ทอดผำ้ป่ำเพื่อ

กำรศึกษำ    

(ร่วมกนั 5 จงัหวดั)  

โรงเรียนบำ้น

คลองปลำโด  

จงัหวดัสระแกว้  

สนบัสนุน

จำก มสธ. 

2,000  สมำชิกชมรม  

น.ศ. ชลบุรี  

ชมรม น.ศ.  

ชลบุรี  

 

4 1 เม.ย. 556 ประชุมใหญ่สำมญั

ประจ ำปี 54  และ

แสดงควำมยนิดี

บณัฑิตใหม่  

โรงเรียน  

ชลกนัยำนุกลู  

- - สมำชิกชมรม  

น.ศ. ชลบุรี  

ชมรม น.ศ.  

ชลบุรี  

 

5 1 พ.ค. 56 ทศันศึกษำ มสธ.  มสธ.  สนบัสนุน

จำก มสธ. 

2,000  สมำชิกชมรม  

น.ศ. ชลบุรี  

ชมรม น.ศ.  

ชลบุรี  
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ตำรำงท่ี 4.3 ตวัอยำ่งตำรำงรวมแผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ภำคตะวนัออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่  กิจกรรม / 

โครงกำร 

ประเภท

กิจกรรม  
จ ำนวน 
นศ. / คน 

วนั /เดือน/ ปี/ ท่ีจดักิจกรรม สถำนท่ี งบประม

ำณ     

อำจำรยท่ี์

เขำ้ร่วม

กิจกรรม 
ปี 2555 ปี 2556 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

1  กำรบริหำรจดักำร

เพื่อควำมพร้อม

ในห้องสอบ 

(เตรียมควำมก่อน

สอบ)  

ชมรม น.ศ. 

จนัทบุรี  

1 30 16             ศูนยว์ทิย

พฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี  

สนบัสนุน 

จำก  มสธ.  

1,000 บำท  

 

 

2  จ ำลองสนำมสอบ  

ชมรม น.ศ. ระยอง  
1 100 8             โรงเรียน

ระยอง

วทิยำคม  

สนบัสนุน 

จำก  มสธ.  

1,000 บำท  

 

3  เตรียมควำมพร้อม

ก่อนสอบ  

(ชุดวิชำไทย

ศึกษำ)  

ชมรม น.ศ. ชลบุรี  

1 120 16              โรงเรียน 

ชลกนัยำนุกูล  

-  

4  ประชุมผูน้ ำชมรม

นกัศึกษำ  

จนัทบุรี  

1 50  12            ศูนยว์ทิย

พฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี  

-  

5   อบรมพฒันำ

ทกัษะกำรพดู  

ชมรม ชลบุรี  

1 100   18           โรงเรียนชล

กนัยำนุกูล  

สนบัสนุน 

จำก  มสธ.  

2,000 บำท  
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3) ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   ด ำเนินกำรจดัส่งแผนกิจกรรมของแต่ละชมรม และ 

แผนจดักิจกรรมรวม ของชมรมนักศึกษำมสธ. ภำคตะวนัออก ให้แก่ ชมรมนักศึกษำ มสธ. ทั้ง 5 จงัหวดั 

(จันทบุรี ตรำด ระยอง สระแก้ว ชลบุรี) เพื่อให้แต่ละชมรมมีข้อมูลแผนกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว                

หำกมีกิจกรรมใดเป็นกิจกรรมหรือโครงกำรใหม่ ชมรมนกัศึกษำจะตอ้งจดัส่งโครงกำรนั้น   มำยงัศูนยว์ิทย

พฒันำ มสธ. จนัทบุรี เพื่อน ำเสนอมหำวทิยำลยัต่อไป 

2. การขออนุมัตจัิดกจิกรรมและงบประมาณสนับสนุน 

     กำรขออนุมติัจดักิจกรรมและงบประมำณกำร  หลงัจำกท่ีไดว้ำงแผนกำรจดักิจกรรม 

เรียบร้อยแล้ว  ชมรมนักศึกษำจะต้องจดัส่งโครงกำรท่ีตอ้งกำรจะด ำเนินกำรผ่ำนศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี  เพื่อให้ศูนยฯ์ จดัท ำบนัทึกเสนอขออนุมติัจดัโครงกำรและงบประมำณตำมแผน   โดยจดัส่งบนัทึก

ขออนุมติัพร้อมแนบโครงกำร  น ำเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำเพื่อผ่ำนควำมเห็นชอบก่อน น ำเสนอขออนุมติั

มหำวิทยำลยั โดยกำรเสนอขออนุมติัดงักล่ำวผ่ำนงำนประสำนศูนยว์ิทยพฒันำ   ทั้งน้ีกำรขออนุมติัจดั

กิจกรรมและงบประมำณ นั้น จะตอ้งยื่นก่อนก ำหนดจดักิจกรรมอย่ำงน้อย 15 วนั   เม่ือได้รับอนุมติัแล้ว    

งำนประสำนศูนยว์ิทยพฒันำ จะจดัส่งบนัทึกขออนุมติัโครงกำรท่ี ลงนำมอนุมติัแลว้ มำยงัศูนยฯ์ เพื่อแจง้ให ้

ชมรมนกัศึกษำรับทรำบต่อไป    จำกนั้น ศูนยฯ์ จะเก็บบนัทึกขออนุมติั ดงักล่ำวไวเ้พื่อใชป้ระกอบหลกัฐำน

กำรยืน่  เบิกงบประมำณสนบัสนุนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำใหก้บัชมรมนกัศึกษำ มสธ.  ภำยหลงัจำกเสร็จส้ิน

กำรจดักิจกรรม  โดยมีขั้นตอนกำรขออนุมติัโครงกำรและงบประมำณสนบัสนุนดงัภำพท่ี 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 4.2  แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรขออนุมติัโครงกำรและงบประมำณสนบัสนุนกิจกรรมชมรม 

ชมรมนกัศึกษำ

ชมรมนักศึกษา ศวน.

 .  อาจารย์ที่ปรึกษา

 แจ้งผล
การ
อนุมัติ

รายงานผลส านักบริการการศึกษา

ขออนุญาต
ด าเนินการ

 
  

  

หมายเหตุ  - ให้งบประมาณศูนย์วทิยพฒันาตามจ านวนชมรมนักศึกษา ชมรมละไม่เกนิ  10,000 บาท

                   -  อาจารย์ทีป่รึกษาชมรมนักศึกษา  เบิกจ่ายจากงบประมาณที ่่ายกจิการนักศึกษา

                   -  ชมรมนักศึกษา เบิกจ่ายทีศู่นย์วทิยพฒันาในเขตพืน้ที่

จดักิจกรรมและ
รายงานผลศวน.

 

มหาวิทยาลัย

 .   ่ายกิจการนักศึกษา

ตรวจสอบและประสำนงำน

สรุปกิจกรรม

 

งานประสานศนูย์วิทยพฒันา 



70 

 

ตวัอยำ่ง 

บนัทึกขอ้ควำมขออนุมติัโครงกำรและงบประมำณสนบัสนุนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                 บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ    งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี โทร.    8762 

ที ่  ศธ0522.01(21)/                  วันที ่       23  ธนัวำคม  2556       

เร่ือง ขออนุมติัโครงกำร และงบประมำณสนบัสนุนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ.  ตรำด 

 

เรียน     อธิกำรบดี  (ผำ่นหวัหนำ้งำนประสำนศูนยฯ์) 

ดว้ย ชมรมนกัศึกษำ  มสธ. ตรำด   ไดก้ ำหนดจดักิจกรรมตำมโครงกำรร่วมกิจกรรมวนัเด็ก  ประจ ำปี   2557     

ณ โรงเรียนบำ้นเกษมสุข  อ ำเภอเขำสมิง  จงัหวดัตรำด   ตำมโครงกำรในปีงบประมำณ   2557 ( ตุลำคม 2556 – กนัยำยน 

2557 )  ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำ  ลงนำมเห็นชอบโครงกำรแลว้    

            จึงขออนุมติัโครงกำรและงบประมำณสนบัสนุน ประจ ำปีงบประมำณ  2557  เป็นเงินจ ำนวน  1,500 บำท     

(หน่ึงพนัหำ้ร้อยบำทถว้น)  จำกรหสั ก พ.1.1.13   หมวดเงินอดุหนุน รำยละเอียดโครงกำรตำมเอกสำรแนบ 

            จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

      

                                                                         (นำยอ ำนำจ  วงษส์มิง) 

                                                        ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 
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       3.  ประสานงาน /ให้ค าปรึกษา 

                          3.1 การประสานงาน  หลงัจำกทรำบผลกำรอนุมติัโครงกำร ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี

จะแจง้ให้ชมรมนกัศึกษำรับทรำบ    จำกนั้นศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี จะท ำหนำ้ท่ีในกำรประสำนงำน

กบัฝ่ำยต่ำง ๆ ทั้ง ชมรมนักศึกษำ  ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ  อำจำรยท่ี์ปรึกษำ  โดย ท ำหนังสือเชิญอำจำรย์ท่ี

ปรึกษำชมรม และอำจำรยฝ่์ำยกิจกำรนกัศึกษำ ของมหำวทิยำลยั เขำ้ร่วมกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ    โดยเสนอ

ผำ่นฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำ ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ     ทั้งน้ีมีขอ้พึงระวงัไดแ้ก่  กำรท ำหนงัสือเชิญอำจำรยเ์ขำ้

ร่วมกิจกรรมนั้น   ควรเชิญก่อนถึงก ำหนดจดักิจกรรมอย่ำง น้อย 15 วนั   เพื่อให้ฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำมีเวลำ

ส ำหรับกำรประสำนงำนติดต่อกบัอำจำรยท่ี์ปรึกษำชมรมนกัศึกษำ   และแจง้ให้ชมรมนกัศึกษำ รับทรำบว่ำ   

มีอำจำรยท่ี์ปรึกษำชมรมไปร่วมกิจกรรมหรือไม่   ดังตวัอย่ำงหนังสือขอควำมร่วมมือประสำนงำนเชิญ

อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ แสดงในหนำ้ถดัไป 
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ตวัอยำ่ง 

บนัทึกขอ้ควำมขอควำมร่วมมือประสำนงำนเชิญอำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ    ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี โทร.    (039)  389430-3 

ที ่  ศธ0522.01(21)/                              วนัที ่  25  มิถุนำยน    2556 

เร่ือง ขอควำมร่วมมือประสำนงำนเชิญอำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมกิจกรรม  

เรียน  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับริกำรกำรศึกษำ  

               ดว้ยชมรมนกัศึกษำ มสธ. จงัหวดัชลบุรี ไดก้ ำหนดจดักิจกรรม เรียนรู้ร่วมกนั รับขวญัเพ่ือนใหม่ ในวนัท่ี    

14 กรกฎำคม  2556 ณ โรงเรียนชลกนัยำนุกลู จงัหวดัชลบุรี  โดยมีควำมประสงคเ์ชิญอำจำรยท่ี์ปรึกษำเขำ้ร่วมกิจกรรม 

ดงันั้นขอควำมร่วมมือฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำประสำนเชิญอำจำรยท่ี์ปรึกษำชมรมนกัศึกษำเขำ้ร่วมกิจกรรมดงักล่ำว  

รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมเอกสำรแนบ  

   

                     จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ  

                  (นำยอ ำนำจ  วงษส์มิง)  

         ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 
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             3.2   ประสานงานแจ้งข้อมูล การเปลี่ยนแปลงประธานและคณะกรรมการบริหารชมรม     

กรณีชมรมนกัศึกษำ มสธ. ชมรมใด  มีกำรเลือกประธำนและคณะกรรมกำรบริหำรชมรมชุดใหม่  จะตอ้งแจง้

ขอ้มูลดงักล่ำวผำ่นศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   จำกนั้น ศูนยฯ์  จะจดัท ำบนัทึก น ำเสนอรำยช่ือ ประธำน

และคณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ เสนอยงัผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับริกำรกำรศึกษำ เพื่อให้มหำวิทยำลยัอนุมติั

ต่อไป  
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ตวัอยำ่ง 

บนัทึกขอ้ควำม ส่งรำยช่ือประธำนและคณะกรรมกำรบริหำรชมรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

                                     บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี โทร.    (039)  389430-3 

ที ่  ศธ0522.01(21)  /                           วนัที ่           9  ตุลำคม  2555 

เร่ือง ส่งรำยช่ือประธำน และคณะกรรมกำรบริหำรชมรมนกัศึกษำ มสธ. สระแกว้  

เรียน  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับริกำรกำรศึกษำ 

                ตำมท่ี ชมรมนกัศึกษำ มสธ. สระแกว้ ไดจ้ดักำรประชุมเพ่ือเลือกประธำนและคณะกรรมกำรบริหำรชมรม

นกัศึกษำ มสธ. สะรแกว้  เม่ือวนัท่ี  27 กรกฎำคม  2555   เน่ืองจำกประธำนและคณะกรรมกำรชุดเดิมไดห้มด บดัน้ีชมรม

นกัศึกษำ มสธ. สระแกว้  ไดส่้งรำยช่ือประธำนและคณะกรรมกำรชุดใหม่  ผำ่นศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี   เพ่ือให้

ด ำเนินกำรเสนอมหำวทิยำลยัแต่งตั้ง  

               ดงันั้น ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี จึงขอส่งรำยช่ือ ประธำน และคณะกรรมกำรบริหำรชมรมนกัศึกษำ มสธ. 

สระแกว้   เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป   รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ  

 

      (นำยอ ำนำจ  วงษส์มิง)  

                                                                              ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 
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ตวัอยำ่ง 

รำยช่ือคณะกรรมกำรชมรมนกัศึกษำ มสธ.   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             3.3  การให้ค าปรึกษา   มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับชมรมนักศึกษำ    ท่ีนักแนะแนว

กำรศึกษำและอำชีพ จะต้องท ำหน้ำท่ีในกำรให้ค  ำปรึกษำแก่ ชมรมนักศึกษำ  และให้กำรสนับสนุนใน     

เร่ืองต่ำง  ๆ   ตำมท่ีชมรมนกัศึกษำ มำขอรับค ำปรึกษำ หรือควำมช่วยเหลือ เช่น  กำรออกหนงัสือขอควำม

รายช่ีอประธานและคณะกรรมการบริหารชมรมนกัศึกษา มสธ. สระแก้ว ปี 2556 

1. นำยนิโรจน์  โพธ์ิพิทยำ   ประธำนชมรม 
2. นำงสดช่ืน  อ่ึงนอ้ย   รองประธำนฝ่ำยวชิำกำร 
3. ส.ท.นรรณชยั  ฉนัคนุช   รองประธำนฝ่ำยกีฬำ 
4. นำงสำวธนิตำ  บวัพล   รองประธำนฝ่ำยกิจกรรม 
5. ส.อ. ไชยนัต ์ คุมรอด   รองประธำนฝ่ำยกิจกรรม 
6. นำงสำวจุฑำมำศ  ยิม้อยู ่  รองประธำนฝ่ำยประสำนงำน 
7. นำงสำวขวญัชนก  นิยมสิทธ์ิ  รองประธำนฝ่ำยทะเบียน 
8. นำงสำวจิรำวรรณ แสวงใส  เหรัญญิก 
9. นำยอุสรณ์  คุม้สุข   เลขำนุกำร 
10. นำยพิเชษฐ  รวยสนัเทียะ  กรรมกำร 
11. นำยวรีศกัด์ิ  อุทยัสอน   กรรมกำร 
12. นำงสำวพรรณนำวดี  อินคุม้  กรรมกำร 
13. นำงสำวอริสำ  ช่ืนเจริญ   กรรมกำร 
14. นำงสำวฐิติมำ  จึงตระกลู  กรรมกำร 
15. นำยโยธิน  จิตละมุน   กรรมกำร 
16. นำงสำวรุ่งอรุณ  คงสมคัร  กรรมกำร 
17. นำงกลัยำ  สรจนัทร์แดง   กรรมกำร 
18. นำงวะนิดำ  เดชพละ   กรรมกำร 
19. นำงสำวชนญัธิดำ  ชนโทสง  กรรมกำร 
20. นำยธนำกร  ลอยล่อง   กรรมกำร 
21. นำยปรมินทร์  พนัสวสัด์ิ  กรรมกำร 
22. นำยวชัระ  ใจช่ืน   กรรมกำร 
23. นำยณฤทธ์ิ  โปร่งฟ้ำ   กรรมกำร 

  ขำ้พเจำ้   นำยอ ำนำจ  วงษส์มิง ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ขอรับรองรำยช่ือ 

ประธำนและคณะกรรมกำรบริหำรชมรมนกัศึกษำ  มสธ. สระแกว้ 

        (นำยอ ำนำจ  วงษส์มิง) 

      ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 
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อนุเครำะห์สถำนท่ีหรือวิทยำกร   กำรก ำหนดจดักิจกรรม   สถำนท่ี  อำหำร  งบประมำณ   เป็นตน้  กำรให้

ค  ำปรึกษำนั้น  นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพจะตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือไดก้บัทุกปัญหำ      นอกจำก

ปัญหำในเร่ืองกำรท ำงำนแลว้  จะมีปัญหำต่ำง  ๆ   เช่น ปัญหำส่วนตวั  ปัญหำควำมขดัแยง้ระหวำ่งสมำชิก 

ปัญหำเก่ียวกบักำรบริหำรงำนของชมรมนกัศึกษำ   ดงันั้น จึงควรพิจำรณำให้ค  ำปรึกษำอยำ่งรอบคอบ และ

ให้ควำมช่วยเหลือในทำงท่ีเหมำะสม  ตั้งอยูใ่นควำมเป็นกลำง ไม่เขำ้ขำ้งฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงโดยยึดหลกัควำม

ถูกตอ้ง  และควำมเป็นประชำธิปไตย  มีควำมอะลุ่มอล่วยไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป   แสดงควำมมีน ้ ำใจ

ช่วยเหลือทุกชมรมอย่ำงเท่ำเทียมกนั   ทั้งน้ี มีขอ้ควรระวงั คือ  ควรแสดงควำมจริงใจในควำมพยำมท่ีจะ

แกไ้ขปัญหำ และใหค้  ำปรึกษำ    ส่ิงเหล่ำน้ีจะท ำใหเ้กิดกำรยอมรับควำมนบัถือของชมรมนกัศึกษำ มสธ. ท่ีมี

ต่อนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ   อนัจะส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ 

      4.  เตรียมความพร้อม 

   4.1  เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรใหก้ำรสนบัสนุน ดำ้นต่ำง ๆ  แก่ ชมรมนกัศึกษำหลงัจำก 

ชมรมนกัศึกษำ มสธ. ไดรั้บแจง้ผลกำรอนุมติั จะด ำเนินกำรจดักิจกรรมตำมท่ีก ำหนด  โดยชมรมนกัศึกษำ     

จะเตรียมควำมพร้อมดำ้นต่ำง ๆ  เช่น  ก ำหนดวนัเวลำ  สถำนท่ี  อำหำร  ท่ีพกั  วิทยำกร  เอกสำรส ำหรับแจก   

ประชำสัมพนัธ์เชิญชวนสมำชิกร่วมกิจกรรม เป็นตน้  ซ่ึงในขั้นน้ี ชมรมนกัศึกษำอำจขอรับกำรสนบัสนุนใน

บำงเร่ืองจำก ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  ซ่ึงจะตอ้งเตรียมควำมพร้อมท ำหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำให้ควำม

อนุเครำะห์ ตำมท่ีชมรมนักศึกษำร้องขอ  อำทิ  เป็นวิทยำกรบรรยำย   เอกสำรแผ่นพบัประชำสัมพนัธ์         

ชุดนิทรรศกำร  ป้ำยช่ือชมรมนกัศึกษำ  เป็นตน้    ทั้งน้ีในกำรให้ควำมอนุเครำะห์ในเร่ืองต่ำง ๆ นั้น จะตอ้ง

ประสำนงำนเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนอ่ืน ๆ ภำยในศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี     โดยชมรมนกัศึกษำ มสธ.  

ท ำหนงัสือแจง้ควำมประสงคข์อควำมอนุเครำะห์   จำกนั้น นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ จะประสำนงำน

แจง้งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร  และจดัเตรียมควำมพร้อมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป     

             4.2  เตรียมควำมพร้อมในกำรท ำหน้ำท่ีวิทยำกร   นอกจำกชมรมนกัศึกษำ มสธ. แต่ละ

จงัหวดัจะขอรับควำมอนุเครำะห์ ในเร่ืองต่ำง ๆ ดงักล่ำวแล้ว   กำรขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกรในบำง

กิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมทำงวิชำกำร   นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  จ ำเป็นตอ้งท ำหน้ำท่ีวิทยำกรในกำร

บรรยำยให้ควำมรู้เร่ืองต่ำง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษำในกิจกรรมทำงวิชำกำรของชมรมนกัศึกษำ อำทิ  

กิจกรรมเรียนอยำ่งไรให้พิชิตปริญญำ   กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนสอบ     กำรอบรมเพื่อพฒันำทกัษะ

กำรพูด    เป็นตน้    ดงันั้น นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพจะตอ้งเตรียมควำมพร้อมส ำหรับขอ้มูล ส่ือท่ีจะ

ใชใ้นกำรบรรยำยและจดัท ำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย    ดงัตวัอยำ่ง ภำพท่ี 4.3  และ ภำพท่ี 4.4 
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                                      ภำพท่ี 4.3  ตวัอยำ่งขอ้มูลประกอบกำรบรรยำยในกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ     

                                     (จดัท ำโดยนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.  จนัทบุรี) 

 
 

 

 

 

ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี 
ร่วมกบั ชมรมนักศึกษามสธ. จันทบุรี 

แนะแนวการศึกษา 
เพือ่ลดการลาออกกลางคนั

                                                         

 

เรียนอยำ่งเป็นระบบ

         

               

           
        

 

วิธีเรียนดว้ยตนเอง

มีเป้ำหมำยกำรเรียนท่ีชดัเจน

มีกำรวำงแผนกำรเรียน

จดักำรเรียนตำมท่ีวำงแผนไว้

ติดตำมผลกำรเรียน   พฒันำกำรเรียน

ประสบผลส ำเร็จในกำรเรียน

 

เทคนิคการอ่านเอกสารการสอน

 .   อ่ำนแบบผำ่น  ๆ   (Skimming)

 . อ่ำนแบบคน้หำ   (Scanning)

 .  บนัทึก สำระส ำคญั  จดโนต้ยอ่

 

เทคนิคการช่วยจ า

• เขียนสรุปหลงักำรอ่ำน
• จดโนต้ยอ่

• ท ำแผนภูมิควำมคิด (Mind Mapping)

 

กำรคน้ควำ้         พุทธศตวรรษ   -             หลกัฐำน ภูมิศำสตร์           
โบรำณคดี

กำรศึกษำคน้ควำ้ในพุทธศตวรรษท่ี   -   ใชห้ลกัฐำนทำงภูมิศำสตร์  
และโบรำณคดี เป็นหลกัฐำน

 

การเขยีนสรุปหลงัการอ่าน
• ตวัอยำ่ง
  ค าส าคญั รายละเอยีด

การศึกษา  ค้นคว้าเกีย่วกบัแคว้นต่าง ๆ ในช่วง พุทธ
ศตวรรษที ่  -   อาศัยหลกัฐาน ด้านภูมศิาสตร์และ
โบราณคด ีเป็นหลกั  เสริมด้วยข้อมูลจากศิลาจากจาลกึ 
ต านาน และจดหมายเหตุจนีเป็นส่วนประกอบ 
สารสนเทศทีไ่ด้จงึเป็นความรู้กว้าง ๆ ทีย่งัไม่แจ่มชัด

          
             -  
                  
        

 

วธีิการศึกษาเอกสารการสอน

• ศึกษำแผนกำรสอนประจ ำหน่วยเรียน
• ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
• ศึกษำแนวคิดและวตัถุประสงค์
• ท ำกิจกรรมทำ้ยเร่ือง
• ศึกษำเพิ่มเติมจำก ส่ือเสริม
• ท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน

 

ลกัษณะขอ้สอบ คู่ขนำน

•  .  ค  ำถำมเหมือนกนั  ตวัเลือกต่ำงกนั
•  .  ตวัเลือกเหมือนกนั  ค  ำถำมต่ำงกนั
•  .  ถำมตรงกนัขำ้ม
•  .  เปล่ียนถอ้ยค ำในค ำถำม และค ำตอบ

 

ตวัอยำ่ง

ถำม ตรงขำ้ม

ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัสนบัสนุนท่ีท ำให้
เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงสงัคม

 . ส่ิงแวดลอ้มทำงสรีระธรรมชำติ
 . กำรเปล่ียนแปลงดำ้นประชำกร
 . โครงสร้ำงทำงสงัคมและ
วฒันธรรม
 . ควำมกำ้วหนำ้ทำงวชิำกำร
 . ทศันคติและค่ำนิยม

ขอ้ใดคือปัจจยัสนบัสนุนท่ีท ำใหเ้กิดกำร
เปล่ียนแปลงทำงสงัคม

 . ควำมกำ้วหนำ้ทำงวชิำกำร
 . กำรพฒันำเทคนิควทิยำกำรอยำ่งรวดเร็ว
 . กำรเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบก ำลงั
แรงงำน
 . โครงสร้ำงทำงสงัคมและวฒันธรรม
 . กำรขยำยตวัของธุรกิจระหวำ่งประเทศ

 

กลยทุธ์กำรตอบค ำถำมขอ้ท่ียำก

•                                           
         

•                                       
       

•                                           

 

        

                               

                -    

         -   -    

Internet  :  www.stou.ac.th

 

ทกัษะการพูด

โดย  นำงอุมำภรณ์  อ่อนลมยั  

นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพช ำนำญกำร

 

องค์ประกอบ

• ผู้ส่ือ
• การส่ือ
• เคร่ืองมอื

• ผู้รับส่ือ
• วตัถุประสงค์

ผู้พูด

เนือ้หาสาระ

ค าพูด หรือ ภาษา  กิริยา ท่าท่าง
  ผู้ ัง

  จุดมุ่งหมาย

 

ความหมายของการพูด
• เป็นการส่ือความหมาย  โดย ใช้ภาษา และกริิยาท่าทาง 
น า้เสียง สีหน้าแววตา  เพือ่ถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก 
ความรู้ ความคดิ ให้เกดิความเข้าใจระหว่างกนั
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ภำพท่ี 4.4  ตวัอยำ่งขอ้มูลประกอบกำรบรรยำยในกิจรรมชมรมนกัศึกษำ  

                            (จดัท ำโดยนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี) 

 

 

 

       5.  จัดกจิกรรมตามก าหนด 

  หลงัจำกเตรียมพร้อมในดำ้นต่ำง ๆ  ก่อนถึงวนัจดักิจกรรม  ศูนยว์ทิยพฒันำ    มสธ. จนัทบุรี 

จะประสำนงำนยืนยนักำรจดักิจกรรมของชมรมนกัศึกษำอีกคร้ังวำ่มีกำรเปล่ียนแปลงหรือไม่   หำกไม่มีกำร

ความส าคญัของการพูด

• การพูดเป็นการส่ือความหมายที่ท าให้ผลดทีี่สุด

• การพูดช่วยเสริมสร้างบุคลกิภาพ

• การพูดช่วยเสริมสร้างลกัษณะการเป็นผู้น า

• การพูดช่วยเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์

 

            

บุคลกิลกัษณะภายนอก  กำรแต่งกำย   วยั  สมยันิยม  
กำลเทศะ  ควำมสะอำดเรียบร้อย  เคร่ืองประดบั           
กำรวำงตวั  ยิม้แยม้แจ่มใส

บุคลกิลกัษณะภายใน  ควำมรอบรู้  ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง    
ปฏิภำณไหวพริบ   อำรมณ์  

 

น า้เสียง ลลีา

 . ลกัษณะของเสียง
• เสียงแหลม
• เสียงห้าว
• เสียงต ่า แหบ
• เสียงใส  นุ่มนวล

รู้สึก  ถูกบีบคั้น 

รู้สึก  กดดัน

รู้สึก  ร าคาญ
รู้สึก เพลินเพลิน

 

 แบบ ึก
ทักษะการพูด

หน้าแก่เกนิวยั

หน้าตาไม่รับแขก

พูดมาก

จู้จี้

ดูเป็นผู้ใหญ่

เคร่งขรึม

          ช่างเจรจา

ละเอยีดละออ
 

 ึกออกเสียง
พืน้โรงเรียนเลีย่นราบรับลมร่ืน

ขัดจนลืน่ระวงัล้มรับไม่ไหว

ลมพดัแรงเปลีย่นแปลงเร็วเราเลง็ไว้

ปรับปรุงแล้วปลอดโปร่งใจไร้ลมลวง   
(โดย รศ.ดร. ประดนัินท์  อุปรมัย )

 เช้า าดผดั ัก  เยน็ าด ักผดั 

 ทหารถอืปืนแบกปูนไปโบกตกึ 
 

 . ระดบัเสียง  เสียงดงั ังชัด  ไม่ตะโกน

 . จังหวะการพูด  ความเร็ว  หยุดเว้นระยะ    
เว้นวรรคตอน

 . ท่วงท านองการพูด  สูงต ่า  เน้นน า้หนัก  
อารมณ์

 . ลลีาการพูด   เป็นธรรมชาติ   มเีอกลกัษณ์

 

 . ระดบัเสียง  เสียงดงั ังชัด  ไม่ตะโกน

 . จังหวะการพูด  ความเร็ว  หยุดเว้นระยะ    
เว้นวรรคตอน

 . ท่วงท านองการพูด  สูงต ่า  เน้นน า้หนัก  
อารมณ์

 . ลลีาการพูด   เป็นธรรมชาติ   มเีอกลกัษณ์

 

 . คุณภาพเสียง

• ความชัดเจนของส าเนียง

• ความถูกต้องตามหลกัภาษา

• ถ้อยค าชัดเจน

 

 . บุคลกิของเสียง

• สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกตามความหมาย
• อยู่บนพืน้ฐานของความจริงใจ
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เปล่ียนแปลงใด ๆ  กิจกรรมจะจดัตำมก ำหนด   ทั้งน้ีชมรมนกัศึกษำ มสธ. จงัหวดัใด มีควำมประสงค์ให ้   

นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ไปเข้ำร่วมกิจกรรมหรือท ำหน้ำท่ีวิทยำกร    จะต้องท ำหนังสือหรือ

ประสำนงำน แจง้ควำมประสงค ์ขอเชิญนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพไปร่วมกิจกรรมหรือเป็นวทิยำกร   

        6.  ประเมินผล/รายงานการกจิกรรม  

            เม่ือเสร็จส้ินกำรจดักิจกรรม   ชมรมนักศึกษำตอ้งจดัส่งสรุปผลจดักิจกรรม ประกอบด้วย  

ขอ้มูลตำมแบบรำยงำนผลงำนจดักิจกรรม  อำทิ  จ  ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม  อำจำรยท่ี์ปรึกษำท่ีร่วมกิจกรรม  

ประเมินผลกำรจดักรรม    พร้อมภำพถ่ำยกิจกรรม ให้ศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  และเอกสำรหลกัฐำน

ค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ใบเสร็จรับเงิน   หรือใบส ำคัญรับเงิน พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผูรั้บเงิน            

เพื่อขอเบิกเงินสนบัสนุนกำรจดักิจกรรม  ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกมหำวิทยำลยั     ซ่ึงผลกำรจดักิจกรรมและ

ภำพถ่ำยท่ีชมรมนักศึกษำแต่ละจงัหวดัจดัส่งมำนั้น ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  จะน ำมำจดัท ำข่ำว

ประชำสัมพนัธ์ และรวบรวมเพื่อท ำรำยงำนเสนอมหำวทิยำลยัต่อไป  ดงัภำพท่ี 4.5 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ภำพท่ี 4.5 แสดงขั้นตอนสรุปผลกิจกรรม 

 

 

 

ตวัอยำ่ง : แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรจดักิจกรรมของชมรมนกัศึกษำ 
 

 

 

ชมรมนักศึกษาส่งสรุปผลการจดักจิกรรม 

(แบบรำยงำนผลกำรจดักิจกรรม/ภำพถ่ำยกิจกรรม/เอกสำรหลกัฐำค่ำใชจ่้ำย) 
 

ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 

(เบิกเงินสนบัสนุนกิจกรรมชมรม / จดัท ำภำพข่ำว)ประชาสัมพันธ์) 

รวบรวมข้อมูล จดัท ารายงาน 

     แบบรายงานการจดักจิกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. จงัหวดั   ...................... 

1.   ช่ือกิจกรรม / โครงกำร    ............................................................................................................................. 

   วนัท่ี........เดือน.............พ.ศ...........   เวลำ ..................  น.    ณ   ...................................................................... 

2.   ลกัษณะกิจกรรม 

            3.1 กิจกรรมวิชำกำร    3.4 กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 

   3.2  กิจกรรมบริกำรสงัคม    3.5  กิจกรรมประชำสมัพนัธ์เผยแพร่ช่ือเสียง 
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                    จำกขั้นตอนกำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี   ทั้ง 6 ขั้นตอนนั้น  นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบงำนดงักล่ำว  ไม่เพียงแต่

ท ำหนำ้ท่ีประสำนงำนระหวำ่งชมรมนกัศึกษำกบัหน่วยงำนในมหำวิทยำลยั ยงัจ  ำเป็นท่ีจะตอ้งท ำหนำ้ท่ีอ่ืน ๆ    

เช่น  กำรให้ค  ำแนะน ำ  และค ำปรึกษำ แก่ชมรมนกัศึกษำ มสธ. แต่ละจงัหวดัในทุกเร่ือง อำทิ  กำรแต่งตั้ง
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คณะกรรมกำรบริหำรชมรม  ใหค้  ำแนะน ำในกำรบริหำรงำนชมรม   กำรจดักิจกรรมทำงวิชำกำรให้แก่ชมรม

นกัศึกษำ   กำรท ำหนำ้ท่ีวทิยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ในกิจกรรมทำงวิชำกำร  กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน 

และใหก้ ำลงัใจ  เป็นตน้ 

                    จะเห็นไดว้ำ่กิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ของศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี นั้น ลว้นท ำงำน 

เก่ียวข้อง ประสำนงำนกับหลำยหน่วยงำน ทั้งภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัย   ดังนั้ นผูป้ฏิบัติงำน  

กิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ของศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี    จึงควรเป็นผูท่ี้มีควำมสำมำรถและมีศกัยภำพ  

ในกำรท ำงำนหลำยดำ้น  เช่น กำรประสำนงำน  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี   มีจิตวิทยำในกำรท ำงำน   มีกำรศึกษำ

หำควำมรู้เพิ่มเติม  เพิ่มพูนพฒันำทกัษะทำงกำรพูด กำรเป็นวิทยำกร  กำรให้ค  ำปรึกษำ    จึงจะส่งผลให้กำร

ปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี ด ำเนินไปไดด้ว้ยดี 

และประสบผลส ำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5  

วเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 

       จำกประสบกำรณ์ท ำงำน ในกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมชมรมนักศึกษำของศูนย์วิทยพฒันำ      

มสธ. จนัทบุรี   พบปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ จึงขอน ำเสนอกำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคแนวทำงกำรแกไ้ข  

แนวโนม้ของปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำน   รวมถึงขอ้เสนอแนะและกำรพฒันำงำน ดงัต่อไปน้ี 

1.วเิคราะห์ปัญหาอปุสรรคขั้นตอนการปฏบิัติงานกจิกรรมชมรมนักศึกษา 

       1.1.ปัญหาขั้นวางแผนกจิกรรมนักศึกษา ไดแ้ก่   กำรสัมมนำผูน้ ำชมรมเพื่อวำงแผนร่วมกนัทั้ง 5 

จงัวดั นั้น ไม่สำมำรถด ำเนินกำรบำงกิจกรรมไดต้ำมก ำหนด   ซ่ึงน ำมำวิเครำะห์สำเหตุ  ผลกระทบ  และ

แนวทำงแกไ้ข  รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 5.1 

ตำรำงท่ี 5.1   วิเครำะห์ปัญหำขั้นวำงแผนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ 

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1.1ในกำรสมัมนำผูน้ ำชมรม

เพ่ือวำงแผนร่วมกนัทั้ง 5 จงัวดั 

นั้นไม่สำมำรถด ำเนินกำรบำง

กิจกรรมได ้ ตำมก ำหนด

กิจกรรมในแผนได ้  

ในกำรวำงแผนมีเพียง

ตวัแทนผูน้ ำจำกชมรม

นกัศึกษำมำร่วมจดัท ำแผน 

ซ่ึงบำงคนท่ีเป็นหลกัในกำร

ท ำงำนไม่มำร่วมวำงแผน  จึง

ไม่มีโอกำสแสดงควำม

คิดเห็น  

1.แจง้ใหแ้ต่ละชมรม ไดมี้กำรประชุมหำรือท ำแผน

ของแต่ละชมรมมำก่อนท่ีจะมำวำงแผนร่วมกนัทั้ง 

5 จงัหวดั  

2. หลงักำรจดัท ำแผน ใหแ้ต่ละชมรมกลบัไป

ตรวจสอบหรือประชุมหำรือกบัคณะ

กรรมกำรบริหำรชมรมคนอ่ืน ๆ อีกคร้ัง  หำกมี

กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหรี้บจดัส่งมำยงัศูนยฯ์  
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        1.2 ปัญหาขั้นขออนุมัติจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา  ไดแ้ก่   กำรยื่นเสนอโครงกำร ไม่ทนัหรือ

เสนอจัดกิจกรรมกระชั้นชิดเกินไป ได้    ซ่ึงน ำมำวิเครำะห์สำเหตุ  ผลกระทบ  และแนวทำงแก้ไข 

รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 5.2 

 ตำรำงท่ี 5.2  วิเครำะห์ปัญหำขั้นขออนุมติัจดักิจกรรม    

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1.2 ชมรมนกัศึกษำ  ยืน่เสนอ

โครงกำร ไม่ทนัหรือเสนอ 

จดักิจกรรมกระชั้นชิด เกินไป 

 

ชมรมนกัศึกษำ ไม่ได้

มอบหมำยหนำ้ท่ี ใหใ้ครเป็น

ผูรั้บผดิชอบในกำรส่ง

โครงกำรและกำร

ประสำนงำน ผำ่นศูนยว์ทิย

พฒันำ มสธ. จนัทบุรี   ดงันั้น 

ชมรมนกัศึกษำ  จึงเขำ้ใจวำ่มี

กำรประสำนแลว้โดย

ประธำนหรือกรรมกำรคน  

อ่ืน ๆ    

1.ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี จดัส่งแผน

กิจกรรมชมรม และตรวจสอบแผนกำร              

จดักิจกรรมชมรมของนกัศึกษำล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 

1 เดือน   

2. แจง้ใหช้มรมนกัศึกษำระวดัระวงัเร่ืองกำรยืน่

เสนอโครงกำรเพ่ืออนุมติัใหย้ืน่ก่อน อยำ่งนอ้ย 

15-30 วนั โดยระบุผูรั้บผดิชอบโดยตรงในกำร

ประสำนงำนกบัศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  

3. ใหป้รับแกไ้ขขอ้มูลงบประมำณเงินสนบัสนุน

ของโครงกำรอ่ืน ๆ ในแผนกำรจดักิจกรรม  แทน  

(โดยน ำงบประมำณของโครงกำรท่ีเสนอขอ

อนุมติัไม่ทนั  เพ่ิมเติมไป) 
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1.3ปัญหาขั้นประสานงาน /ให้ค าปรึกษา  ไดแ้ก่ อำจำรยป์รึกษำประจ ำชมรมนกัศึกษำ 

ไมเ่ขำ้ร่วมกิจกรรม ได ้  ซ่ึงน ำมำวเิครำะห์สำเหตุ  ผลกระทบ และแนวทำงแกไ้ข  รำยะเอียดตำมตำรำงท่ี 5.3 

ตำรำงท่ี 5.3 วิเครำะห์ปัญหำขั้นประสำนงำน / ใหค้  ำปรึกษำ    

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1.3 อำจำรยป์รึกษำประจ ำ

ชมรมนกัศึกษำไม่สำมำรถเขำ้

ร่วมกิจกรรม 

1.ชมรมนกัศึกษำยืน่ขอ

อนุมติัโครงกำรล่ำขำ้ 

 

 

 

2.ชมรมไม่แจง้ควำมประสงค ์

เชิญอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

 

 

 

 

3. อำจำรยท่ี์ปรึกษำติดภำรกิจ

ไม่สำมำรถมำร่วมกิจกรรม

ได ้

1.ศูนยว์ทิยพฒัำ มสธ. จนัทบุรี ประสำนงำนแจง้

เตือนชมรมนกัศึกษำ ในกำรเสนอโครงกำร ไม่ให้

กระชั้นชิดเกินไป 

2.สอบถำมควำมประสงคข์องชมรมนกัศึกษำใน

กำรเชิญอำจำรยเ์ขำ้ร่วมกิจกรรม (เน่ืองจำกบำง

กิจกรรมเป็นกิจกรรมเลก็ ๆ  มีสมำชิกร่วมกิจกรรม

ไม่มำก และไม่มีกำรบรรยำยทำงวชิำกำร ซ่ึงชมรม

นกัศึกษำอำจไม่ประสงคเ์ชิญอำจำรย ์ร่วมกิจกรรม 

ซ่ึงศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  จดัส่ง เจำ้หนำ้ท่ี

ไปร่วมกิจกรรมของชมรมแทน 

 

 3.ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  จดัส่ง เจำ้หนำ้ท่ี

ไปร่วมกิจกรรมของชมรมในทุกกิจกรรม  
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    1. 4 ปัญหาขั้นเตรียมความพร้อม  ไดแ้ก่ 

1.4.1 ก ำหนดกำรไม่ชดัเจน หรือมีกำรเปล่ียนแปลง 

                            1.4.2 ชมรมนกัศึกษำบำงจงัหวดัสมำชิกชมรมให้ควำมร่วมมือนอ้ย   

                  ซ่ึงน ำมำ วเิครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงแกไ้ข  รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 5.4 

    ตำรำงท่ี 5.4  วิเครำะห์ปัญหำขั้นกำรเตรียมควำมพร้อม  

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1.4.1 ก ำหนดกำรไม่ชดัเจน 

หรือมีกำรเปล่ียนแปลง 

 

 

 

มีเหตุกำรณ์ส ำคญัท ำใหต้อ้ง

เปล่ียนแปลงสถำนท่ี  เช่น 

หน่วยงำนเจำ้ของสถำนท่ีมี

ควำมจ ำเป็นตอ้งใชส้ถำนท่ี

ในวนัเวลำท่ีตรงกนั 

หำสถำนท่ีส ำรองไว ้2-3 แห่ง เผื่อกรณีสถำนท่ีใดมี

ปัญหำ จะไดไ้ม่เสียวำ่มำแสวงหำสถำนท่ีใหม่ เพรำะ

ไดเ้ตรียมส ำรองไวแ้ลว้ 

 

1.4.2 ชมรมนกัศึกษำ 

บำงจงัหวดัสมำชิกชมรมให้

ควำมร่วมมือนอ้ย  หรือไม่ให้

ควำมร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจำก มีคณะกรรมกำร 

และสมำชิกค่อนขำ้งนอ้ย  

หรือ ควำมคิดเห็นไม่ตรงกนั  

 

1.ประชำสมัพนัธ์ เชิญชวนนกัศึกษำใหม่ ใหส้มคัร

เป็นสมำชิกเพ่ิมข้ึน เนน้กำรจดักิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสมำชิกโดยตรง เช่นกิจกรรมทำง

วชิำกำรท่ีส่งผลต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

2.จดัอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรบริหำรชมรม และ

กำรท ำงำนเป็นทีมใหแ้ก่ ชมรมนกัศึกษำทุกจงัหวดั

เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงกำรบริหำรงำน  ลดควำมขดัแยง้ 
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     1.5 ปัญหาขั้นจัดกจิกรรม ไดแ้ก่ 

              1.5.1  ก ำหนดกำรไม่ชดัเจน หรือไม่เหมำะสม 

              1.5.2  ขำดผูท้  ำกิจกรรมท่ีทกัษะหรือมีควำมสำมำรถ  

             1.5.3  ผูม้ำเขำ้ร่วมกิจกรรมนอ้ยไปหรือมำกไป 

                ซ่ึงน ำมำวเิครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงแกไ้ข รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 5.5 

 ตำรำงท่ี 5.5  วิเครำะห์ปัญหำขั้นจดักิจกรรม  

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1.5.1 รำยละเอียดใน

ก ำหนดกำรสบัสนไม่ชดัเจน  

 

 

 

 

 

คนร่ำงก ำหนดกำรไม่ได้

ปรึกษำหรือวำงแผนขั้นตอน

กำรจดักิจกรรม 

ไม่ไดต้รวจสอบหรือขอ

ค ำปรึกษำจำกศูนยว์ทิยพฒันำ 

มสธ. จนัทบุรี หรือผูมี้

ประสบกำรณ์ 

1. จดักิจกรรมฝึกอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรเขียน

โครงกำร 

2.ใหข้อค ำปรึกษำ จำกศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ.   

จนัทบุรี หรือผูป้ระสบกำรณ์ ในกำรจดักิจกรรม

ประเภทนั้น ๆ 

 

1.5.2 ขำดพิธีกรหรือ    ผูท้  ำ

กิจกรรมท่ีทกัษะหรือมี

ควำมสำมำรถ  

 

ขำดกำรฝึกฝนทกัษะ หรือ

กำรเตรียมตวั  

 

 

 

 

จดักำรฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะแก่ สมำชิกชมรม และ

ใหมี้กำรฝึกฝนซกัซอ้มก่อนเร่ิมด ำเนินกิจกรรม 

โดยจดัท ำ สคลิปล ำดบัขั้นตอนต่ำง ๆ แจกใหแ้ก่ 

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนเพ่ือใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีตรงกนั 

1.5.3 ผูม้ำเขำ้ร่วมกิจกรรมนอ้ย

ไปหรือมำกไป 

 

 

 

 

 

 

สมำชิกติดภำรกิจในวนัจดั

กิจกรรม กำรประชำสมัพนัธ์

นอ้ยไป  รูปแบบลกัษณะ

กิจกรรมไม่เป็นท่ีตอ้งกำร 

ของสมำชิก  หรือบำง

กิจกรรมเป็นท่ีสนใจส ำหรับ

สมำชิกท ำใหม้ำร่วมกิจกรรม

จ ำนวนมำก 

1. ส ำรวจควำมตอ้งกำรจำกแบบตอบรับกำรเขำ้

ร่วมกิจรรม กรณีคำดวำ่จะมีผูเ้ข่ำรวมจ ำนวนมำก

ระบุจ ำนวนคนท่ีตอ้งกำร  และวำงแผนจดัสรร

ทรัพยำกรเกินวำ่ทีก ำหนดไวส่้วน 

2.ประชำสำพนัธ์ใหท้ัว่ถึง ผำ่นส่ือต่ำง ๆ  เช่น     

ส่ง     e-mail,  face book  จดหมำย  โทรศพัท ์
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ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

 

1.5.3 ผูม้ำเขำ้ร่วมกิจกรรมนอ้ย

ไปหรือมำกไป 

 

 

 

 

 

 

สมำชิกติดภำรกิจในวนัจดั

กิจกรรม กำรประชำสมัพนัธ์

นอ้ยไป  รูปแบบลกัษณะ

กิจกรรมไม่เป็นท่ีตอ้งกำร 

ของสมำชิก  หรือบำง

กิจกรรมเป็นท่ีสนใจส ำหรับ

สมำชิกท ำใหม้ำร่วมกิจกรรม

จ ำนวนมำก 

 

1. ส ำรวจตอ้งกำรจำกแบบตอบรับกำรเขำ้ร่วมกิ

จรรม กรณีคำดวำ่จะมีผูเ้ข่ำรวมจ ำนวนมำกระบุ

จ ำนวนคนท่ีตอ้งกำร  และวำงแผนจดัสรร

ทรัพยำกรเกินวำ่ทีก ำหนดไวส่้วน 

2.ประชำสำพนัธ์ใหท้ัว่ถึง ผำ่นส่ือต่ำง ๆ  เช่น     

ส่ง     e-mail,  face book  จดหมำย  โทรศพัท ์

 

        1.6 ปัญหาขั้นประเมินผล / รายงานผล ไดแ้ก่ 

              1.6.1 ชมรมนกัศึกษำลืมส่งรำยงำน รำยงำนล่ำชำ้  หรือรำยงำนขอ้มูลไม่ครบถว้น  

             1.6.2. ส่งหลกัฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ไม่ครบถว้น หรือล่ำชำ้ 

             1.6.3. จดักิจกรรมแลว้ไม่สรุปผลส่งศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

             1.6.4 ขำดภำพถ่ำยกิจกรรม 

             1.6.5 ขอ้มูลไมค่รบถว้น เช่น ไม่มีขอ้มูลจ ำนวนคนเขำ้ร่วมกิจกรรม  ช่ือสถำนท่ี   วนัท่ีจดั   

กิจกรรม  ไม่มีกำรประเมินผลกำรจดักิจกรรม    ซ่ึงน ำมำวิเครำะห์ปัญหำ  สำเหตุ ผลกระทบ และ             

แนวทำงแกไ้ข รำยละเอียดดงัตำรำงท่ี 5.6 
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 ตำรำงท่ี 5.6  วิเครำะห์ปัญหำขั้นประเมินผล/รำยงำนผล    

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1.6.1ชมรมลืมส่งรำยงำน 

รำยงำนล่ำชำ้  หรือรำยงำน

ขอ้มูลไม่ครบถว้น  

หรือส่งแต่ภำพถ่ำย 

ไม่ไดก้ ำหนดหนำ้ท่ีวำ่ใครใน

ชมรม จะตอ้งท ำหนำ้ท่ี 

รำยงำนผลกำรจดักิจกรรม 

 

 

 

ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี แจง้ในกำรประชุม 

หรือกำรสมัมนำฯ เนน้ย  ้ำ เก่ียวกบักำรรำยงำนผล 

แนะน ำใหช้มรมมอบหมำยหนำ้ท่ีรับผิดใหช้ดัเจน 

1.6.2 ส่งหลกัฐำนประกอบกำร

เบิกจ่ำย  ไม่ครบถว้น หรือ

ล่ำชำ้ 

 

 

 

ไม่ไดก้ ำหนดวำ่ใครจะตอ้ง

ท ำหนำ้ท่ีส่งหลกัฐำนเพ่ือ

เบิกจ่ำย   

 

ก ำหนดใหช้มรมมอบหมำยหนำ้ท่ีกำรรำยงำนให้

บุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิดขอบโดยตรง 

1.6.3 จดักิจกรรมแลว้ไม่มีกำร

ประเมินผล และสรุปผลส่ง

ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

บำงกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ี

ไม่ตอ้งขอสนบัสนุน

งบประมำณ ชมรมจึง

ด ำเนินกำรจดักิจกรรมไดต้ำม

แผน โดยไม่ตอ้งขออนุมติั

งบประมำณ   ซ่ึงเม่ือจดั

กิจกรรมแลว้ ก็จะไม่รำยงำน

ผลกำรจดักิจกรรม  

แจง้ใหช้มรมสรุปผลกำรจดักิจกรรม และใหมี้กำร

ประเมินผลกำรจดักิจกรรม โดยขอควำมร่วมมือ

ใหร้ำยงำนผลทุกกิจกรรมแมน้จะเป็นกิจกรรมท่ี

ไม่มีขอรับเงินสนบัสนุนและสร้ำงควำมตระหนกั

ถึงควำมส ำคญัของกำรรำยงำนกิจกรรม 
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ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1.6.4 ขำดภำพถ่ำยกิจกรรม  

 

 

ชมรมนกัศึกษำ ไม่จดัส่ง

ภำพถ่ำยให ้หรือจดัส่งล่ำชำ้  

 

ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. แจง้เตือน ชมรมนกัศึกษำ 

ก่อนด ำเนินกิจกรรม และหลงักำรจดักิจกรรมให้

จดัส่งภำพถ่ำย 

1.6.5 ขอ้มูลไม่ครบถว้น เช่น 

ไม่มีขอ้มูลจ ำนวนคน เขำ้ร่วม

กิจกรรม  ช่ือสถำนท่ี วนัท่ีจดั  

กำรประเมินผลกิจกรรม 

ชมรมนกัศึกษำไม่ได้

ด ำเนินกำรเก็บขอ้มูล และไม่

มอบหมำยผูรั้บผิดชอบจดัส่ง

ขอ้มูล  

จดัท ำแบบฟอร์มรำยงำน ใหช้มรมนกัศึกษำกรอก

ขอ้มูลตำมแบบรำยงำนและ ระบุผูรั้บผดิชอบใน

กำรส่งขอ้มูลรำยงำนแก่ศูนยว์ทิพยพฒันำ มสธ. 

จนัทบุรี 

 
  

2. ปัญหาด้านบุคลากร 

 งำนกิจกรรมนักศึกษำ เป็นงำนท่ีต้องใช้ทกัษะในกำรประสำนงำนอย่ำงยิ่ง เพรำะต้องท ำงำน
เก่ียวขอ้งทั้งกำรประสำนงำนหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยั   ภำยในศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี และ
ชมรมนกัศึกษำทั้ง 5 จงัหวดั ซ่ึงแต่ละชมรมจะมีปัญหำท่ีแตกต่ำง  ๆ กนัออกไป  นกัแนะแนวกำรศึกษำจึง
ตอ้งมีทกัษะในกำรประสำนงำนและกำรแกไ้ขปัญหำ ตลอดจนใช้หลกัจิตวิทยำในกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
ชมรม  นอกจำกน้ียงัปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืน ๆ อีกด้วย  โดยมีนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ เพียง 1 คน ท่ีท ำ
หนำ้ท่ีดูแล จึงท ำให้ไม่เพียงพอ ส่งผลบำงคร้ังกำรจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษำ แต่ละจงัหวดัท่ีก ำหนดตรงกนั  
หรือบำงคร้ัง ตรงกบังำนในหน้ำท่ีอ่ืน ๆ ของนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ   ท ำให้ไม่สำมำรถไปร่วม
กิจกรรมชมรมนกัศึกษำได ้ 

 แนวทางแก้ไข    จดันกัวิชำกำรศึกษำไปร่วมกิจกรรมแทนนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  แต่กำร
ให้ค  ำปรึกษำหรือกำรมีส่วนในกิจกรรมอำจไม่สำมำรถท ำไดเ้ช่นนกัแนะแนว เพรำะไปร่วมกิจกรรมชมรม
นกัศึกษำ บำงคร้ังตอ้งรับฟังปัญหำและให้ค  ำปรึกษำต่ำง ๆ แก่ ชมรมนกัศึกษำร่วมดว้ย ซ่ึงนกัวิชำกำรศึกษำ 
อำจไม่รับทรำบขอ้มูลปัญหำ มำก่อน  ดงันั้น มหำวิทยำลยั ควรเพิ่มบุคลำกรในกำรท ำหน้ำท่ีดูแลกิจกรรม
ชมรมนกัศึกษำ เพื่อช่วยเหลือในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของนกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  
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3. ปัญหาด้านงบประมาณ 

  มหำวิทยำลยัจดัสรรงบประมำณในกำรจดักิจกรรมให้แก่  ชมรมนกัศึกษำ มสธ. แต่ละจงัหวดั ปีละ 
ไม่เกิน 10,000 บำท  ซ่ึงบำงจงัหวดัจดักิจกรรม 5-10 กิจกรรมต่อปี  ดงันั้นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักิจกรรมแต่ละ
คร้ังเฉล่ียคร้ังละ 1,500-2,000 บำท  ซ่ึงไม่เพียงส ำหรับชมรมนกัศึกษำ มสธ. ในกำรจดักิจกรรม 

 แนวทางแก้ไข    สนับสนุนให้ชมรมจดัหำรำยได้  อำทิ  เก็บค่ำลงทะเบียนกำรอบรมทำงวิชำกำร  
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนในกำรจดัอบรม  หรือ จดัท ำของท่ีระลึกจ ำหน่ำย        

4. ปัญหาด้านสถานทีแ่ละวสัดุอปุกรณ์ 

4.1  ด้านสถานทีท่ าการของชมรม    ยงัไม่มีเป็นหลกัแหล่ง ท ำใหไ้ม่สะดวกในกำรติดต่อ  
ประสำนงำน โดยเฉพำะ ผูท่ี้ตอ้งกำรสมคัรเป็นสมำชิกชมรม ท่ีไม่ทรำบวำ่จะติดต่อชมรมนกัศึกษำไดท่ี้ไหน 
    แนวทางแก้ไข  มหำวทิยำลยัควรจดัหำสถำนท่ีท ำกำรท่ีเป็นหลกัแหล่งให้แก่ชมรมนกัศึกษำ 
มสธ. โดยอำจขอใช้สถำนท่ี จำกเครือข่ำย  อำทิ   ศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำ มสธ. ประจ ำจงัหวดั   ห้องสมุด
ประชำชนประจ ำจงัหวดั โดยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรใชส้ถำนท่ี 

       4.2  ด้านวสัดุอุปกรณ์    ขำดวสัดุอุปกรณ์  อำทิ วสัดุส ำนกังำน   ชุดนิทรรศกำรส ำหรับ               
จดันิทรรศกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ   เป็นตน้  เน่ืองจำกขำดแคลนงบประมำณ และไม่มีสถำนท่ีท ำกำร  ท ำให้
ชมรมนกัศึกษำไม่สำมำรถจดัหำอุปกรณ์ส ำนกังำนไวใ้ชง้ำนได ้ 
       แนวทางแก้ไข   จดัสรรงบประมำณ ให้แก่ชมรมนักศึกษำ ในกำรจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์
ส ำนกังำน หรืออ่ืน ๆ ท่ีจ  ำเป็น กรณีท่ีชมรมนกัศึกษำ มสธ. มีท่ีท ำกำรเป็นหลกัแหล่ง  

5. แนวโน้มของปัญหา/อปุสรรคในการด าเนินงาน 

                   ปัญหำใหญ่ส ำหรับกำรด ำเนินงำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ คือ ท ำอยำ่งไรจึงจะให้ชมรมนกัศึกษำ
มีควำมเขม้แขง็ มีกำรจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลให้นกัศึกษำประสบควำมส ำเร็จในกำร
เรียน  สร้ำงช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดแก่มหำวิทยำลยั   ปัจจุบนักำรท ำกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ของ
ชมรมนกัศึกษำ มสธ.  มีประธำนและคณะกรรมกำรบริหำรชมรม ด ำรงต ำแหน่งเป็นวำระครำวละ 2 ปี 
 ซ่ึงปัจจุบนัก ำลงัเป็นปัญหำ    เน่ืองจำกระยะเวลำวำระนั้นสั้นเกินไป ในช่วงปีแรก คณะกรรมกำรบริหำรชุด
ใหม่ท่ีไดรั้บเลือกมำท ำงำนยงัอยูใ่นช่วงศึกษำงำน   ส่วนปีท่ี 2 ก ำลงัเป็นช่วงปีท่ีเร่ิมมีควำมเขำ้ใจในระบบกำร
ท ำงำนบริหำรชมรม แต่ยงัไม่มำก       ซ่ึงจำกประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำ คณะกรรมกำรบริหำรชมรมนกัศึกษำ  
ส่วนใหญ่จะใชเ้วลำในกำรเรียนรู้กำรท ำงำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ อย่ำงน้อย 3-4 ปี    ดงันั้นถึงแมน้ครบ
วำระแลว้   มีกำรเลือกประธำนและคณะท ำงำนชุดใหม่  แต่อำจยงัคงไดค้ณะกรรมกำรชุดเดิม  เพื่อให้กำร
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ท ำงำนต่อเน่ืองไป   แต่คณะกรรมกำรหรือสมำชิกจะลดนอ้ยลงไป   เน่ืองจำกบำงคนช่วงแรกมีควำมตั้งใจ  
ในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมของชมรมนกัศึกษำ  เม่ือระยะเวลำผ่ำนไปกลบัไม่มำเขำ้ร่วมกิจกรรม   ด้วยปัญหำ  
ต่ำง ๆ  เช่น  ไม่มีเวลำ  ปัญหำควำมขดัแยง้ทำงควำมคิด  กิจกรรมไม่เป็นไปตำมท่ีตั้งใจจึงไม่มำเขำ้ร่วม  
หรือไม่ไดรั้บกำรยอมจำกสมำชิก เป็นตน้   ซ่ึงเป็นปัญหำท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนค่อนขำ้งมำกในอนำคตของ
กิจกรรมชมรม  โดยเฉพำะหำกชมรมใด  ประธำนชมรม และคณะกรรมกำรบริหำร  ขำดทกัษะในกำรบริหำร  
กำรประสำนงำน  หรือขำดควำมเป็นผูน้ ำ  ก็จะท ำให้กำรบริหำรชมรมเกิดปัญหำและไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ใหเ้ขม้แขง็ได ้    

        กำรพื้นฟูชมรมโดยสรรหำนักศึกษำท่ีมีควำมตั้ งใจ และมีคุณสมบัติเหมำะสม มำท ำงำน
กิจกรรมชมรมค่อนขำ้งหำยำก    ส่งผลให้สถำนกำรณ์ของชมรมนักศึกษำเป็นเสมือนวงจรหมุนเวียนไป    
เช่น  ถำ้มีประธำนและคณะกรรมกำรบริหำรชมรมท่ีมีควำมสำมำรถ เม่ือเขำ้มำบริหำรชมรมแลว้ 2-4 ปี  ครบ
วำระ หรือส ำเร็จกำรศึกษำเป็นบณัฑิตแลว้  ชมรมนกัศึกษำก็จะตอ้งท ำกำรสรรหำกนัใหม่  ก็จะกลบัมำสู่กำร
เร่ิมตน้กำรบริหำรเรียนรู้กนัใหม่  จึงเป็นอีกแนวโนม้ของปัญหำของกำรจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษำ จำกท่ีเคย
เขม้แขง็มำก อำจเป็นมีควำมเขม้แขง็นอ้ย วนเวยีนอยูเ่ช่นน้ีตลอด   

6.ข้อเสนอแนะและการพฒันางาน 

                     กำรปฏิบติังำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
                     6.1  ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
                                    6 1 1               จำกกำรท่ีแต่ละศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ.  มีนกัแนะแนวกำรศึกษำ
และอำชีพเพียงคนเดียว ซ่ึงมีภำระหน้ำหลำกหลำยด้ำน  ส่งผลให้กำรดูแลชมรมนกัศึกษำ ท ำไดไ้ม่ทัว่ถึง
ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอดงัน้ี  
                                    1) จดับุคลำกรให้เหมำะสมกบัภำระงำน  และขนำดของเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในแต่ละ
ศูนยฯ์   
                                    2) พัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มีกำรอบรมเพิ่มควำมรู้และทักษะ ต่ำง ๆ  ท่ี เป็น
ประโยชน์ในงำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  
                                    3) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลำกรมีควำมกำ้วหนำ้ในต ำแหน่งและหนำ้ตำมหนำ้ท่ี
และศกัยภำพ 
                          6 1 2       ่                ใหข้มรมนกัศึกษำ มีควำมเขม้แขง็     
                                   1)  มหำวทิยำลยัควรจดัหลกัสูตรกำรอบรมใหแ้ก่ ผูน้  ำชมรมนกัศึกษำ มสธ. ในลกัษณะ
ภำพรวมระดบัประเทศ หรือ ระดบัภำค  อำทิ  เร่ืองกำรพฒันำทกัษะทำงด้ำนกำรเป็นผูน้ ำ ทกัษะกำรพูด  
ทำงกำรบริหำรคน บริหำรงำน  เป็นตน้   เพื่อพฒันำศกัยภำพของ ผูน้ ำชมรมนกัศึกษำ มสธ. อยำ่งแทจ้ริง  
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                                   2) ในกำรจดัสัมมนำผูน้ ำชมรมนกัศึกษำ มสธ. ทัว่ประเทศ มหำวิทยำลยัควรมีประเด็น

กำรน ำเสนอควำมคิดเห็น  ปัญหำอุสรรค  ในกำรบริหำรชมรมนักศึกษำ มสธ. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และหำแนวทำงกำรช่วยเหลือชมรมนกัศึกษำ ไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม โดยเนน้กิจกรรมท่ีมุ่งเสริมพฒันำ

ชมรมนกัศึกษำใหมี้คุณลกัษณะท่ีดี 3 ดำ้น หรือ 3 D ไดแ้ก่ 

          - Democracy  ยึดมัน่ประชำธิปไตย มีควำมตระหนกั เห็นควำมส ำคญั   มีควำม

ศรัทธำและเช่ือมัน่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข  รังเกียจกำร

ทุจริตและต่ำตำ้นกำรซ้ือสิทธ์ิขำยเสียง 

          - Decency  มีคุณธรรม ควำมเป็นไทย 

                                     - Drug-free  ห่ำงไกลยำเสพติด 

                                   3) จดัท ำแบบส ำรวจ หรือ วิจยั ควำมต้องกำรของชมรมนักศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ท่ี
ตอ้งกำรใหม้หำวทิยำลยัด ำเนินกำร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ  
                                   4) รณรงค์ให้นักศึกษำ สนใจสมัครเป็นสมำชิกชมรม และร่วมกันบริหำรชมรม         
โดยเนน้กิจกรรมทำงวชิำกำร เพื่อประโยชน์ดำ้นกำรศึกษำช่วยใหน้กัศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ                  
                  6.2  ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

                          6 2 1         ย  ย  ่ ่                ให้นักศึกษำได้รับประโยชน์ด้ำนอ่ืน ๆ  เพื่อ
พฒันำตนเอง  ให้เพิ่มมำกข้ึน  เช่น  กำรไดฝึ้กฝนทกัษะ ดำ้นเทคโนโลยี  ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์  เทคนิค
วธีิกำรพดู  กำรบริหำรงำน กำรเป็นผูน้ ำ   เทคนิควธีิกำรเรียน  เป็นตน้ 
                          6 2 2         ย  ย อ         สร้ำงก ำลงัใจในกำรท ำงำน  เช่น ให้ เกียรติบตัร  แก่ ชมรม
นกัศึกษำ มสธ. จงัหวดั ใด ท่ีท ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ มีประโยชน์  ประสบควำมส ำคญัดำ้นกำรบริหำรชมรม 
สำมำรถเป็นแบบอยำ่งให้แก่ ชมรมนกัศึกษำ มสธ. อ่ืน ๆ ได ้  ควรออกใบประกำศเกียรติคุณ ให้กบัสมำชิก
ชมรม หรือ คณะกรรมกำรบริหำรชมรม ท่ีท ำงำนกิจกรรมชมรมนกัศึกษำอยำ่งเข็มแข็ง เพื่อเป็นเกียรติประวติั 
แก่นกัศึกษำ ซ่ึงสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรสมคัรงำน หรือ กำรศึกษำต่อได ้ 
                          6 2 3        ย   ย       ย  ย    อ                 ่ ใช จ่ ยส ำหรับ กิจกรรมชมรม
นกัศึกษำ  ในส่วนค่ำพำหนะ  ค่ำท่ีพกั และค่ำอำหำร  ใหส้อดคลอ้งกบัสภำพควำมเป็นจริง 
                    6.3  การพฒันางานกจิกรรมชมรมนักศึกษา ของศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี  

                                   กำรจะพฒันำใหกิ้จกรรมชมรมนกัศึกษำมีควำมเขม้แขง็ เป็นอีกภำรกิจหน่ึงของมหำวทิยำลยั 

และศูนยว์ิทยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี เพื่อให้ชมรมนกัศึกษำ สำมำรถจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมำชิก   

บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  สร้ำงช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนต่อมหำวิทยำลยั   แต่ยงัมีขอ้จ ำกดั

หลำยดำ้น  ไม่วำ่จะเป็น ดำ้นงบประมำณ  ดำ้นก ำลงัคน ดำ้นสถำนท่ีท ำกำร เป็นตน้   ดงันั้นกำรจะพฒันำให้
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กิจกรรมชมรมนกัศึกษำมีควำมเขม้แข็ง จ ำเป็นท่ีจะตอ้ง ลดขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ หรือหำทำง สนบัสนุน ส่งเสริม  

เพื่อใหช้มรมนกัศึกษำสำมำรถท ำงำนกิจกรรมไดอ้ยำ่งรำบร่ืน   ดงัน้ี 

              6 3 1     จ    ่      ช       ึ    อย่  ถ     เน่ืองจำกปัจจุบนั ชมรมนักศึกษำบำง

จังหวัดย ังไม่ มี ท่ีท ำกำรอย่ำงแน่นอน ท ำให้ไม่สะดวกในกำรประสำนงำน กำรด ำ เนินกิจกรรม                      

กำรประชำสัมพนัธ์ ต่ำง ๆ  

              6 3 2          ใ  ช       ึ         ถ    ยไ   เขำ้ชมรมเพื่อให้ชมรมนักศึกษำมี

รำยไดส้ ำหรับใชจ่้ำยในกำรท ำด ำเนินกิจกรรมต่ำง  ๆ นอกเหนือจำกท่ีมหำวิทยำลยัจดัสรรให้ ซ่ึงไม่เพียงพอ

ต่อกำรจดักิจกรรมตลอดทั้งปี  

               6 3 3        ย   ยใ           ญ         จ    ช       ึ      กำรประชำสัมพนัธ์

เชิญชวนนกัศึกษำใหส้มคัรเป็นสมำชิกอยำ่งกวำ้งขวำง  

      ทั้งน้ีชมรมนกัศึกษำ มสธ.   สำมำรถพฒันำไดห้ำกทุกฝ่ำยส่งเสริมสนบัสนุน จะท ำให้มีนกัศึกษำ

สนใจท่ีจะเข้ำร่วมเป็นสมำชิกชมรม    และร่วมกันท ำกิจกรรมชมรมนักศึกษำเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ชมรม

นกัศึกษำ มสธ.  เป็นเครือข่ำยมีควำมเขม้แขง็ต่อไป                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม  

กองพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ สาระสังเขป ออนไลน์ คน้คืน วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 

 จาก  http://affairs.vru.ac.th/activity.htm# 

ความส าคญัของงานกิจการนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  สาระสังเขป 

              ออนไลน์ คน้คืนวนัท่ี 1 มีนาคม 2556  จาก http://www.agro.kmutnb.ac.th/stu_important.htm 

ชนิดาภา ย ัง่ยนื  และสุวรรณี แสงวงศ ์(2548)  “การศึกษาความตอ้งการรับรู้ขอ้มูลของนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เก่ียวกบัชมรมนกัศึกษา”   โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร  
พฒันานกัวจิยั  ทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ณฐัพงศ ์สุโกมล  2543    ข่าว มสธ. กรกฎาคม  สาระสังเขปออนไลน์  คน้คืนวนัท่ี 1 มีนาคม  2556 จาก  

 http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oes/Guide/article/st_activi.html 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  (2525) พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ  โรงพิมพอ์กัษรเจริญทศัน 
ส านกับริการการศึกษา (2556) แผนพฒันากิจกรรมชมรมนกัศึกษา  มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

อ ำนำจ วงษส์มิง (2531) “ กิจกรรมนกัศึกษำของมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช” วทิยำนิพนธ์ ปริญญำ 

 มหำบณัฑิต บณัฑิตวทิยำลยั จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

อ ำนำจ วงษส์มิง และภีรวฒัน์ นนทะโชติ (2544)  คุณ    ณ     ึ    ส ค์ข  ผู     ม ม   ศึ    
 ม  ว       สุโข   ธ  ม ธ      ส ำนกับริกำรกำรศึกษำ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

               เอกสารประกอบการประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษา  (2554)   ส านกับริการการศึกษา            
               มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
_____. (2555) ส านกับริการการศึกษา มหาวยิาลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
เอกสำรกำรประกนัคุณภำพ (2556)  ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี  
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ภาคผนวก 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก  ก 

- ส ำเนำประกำศ เร่ือง กำรด ำเนินกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มหำวทิยำลยั 

   สุโขทยัธรรมำธิรำช 

- ส ำเนำประกำศ เร่ือง กำรจ่ำยเงินสนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ 

- ส ำเนำค ำสั่ง แต่งตั้งอำจำรยท่ี์ปรึกษำประจ ำชมรมนกัศึกษำ 

  มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก  ข 

ภำพถ่ำยกิจกรรมชมรมนกัศึกษำ มสธ. ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. จนัทบุรี 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก  ค 

      - ส ำเนำหนงัสือขออนุมติัจดัท ำคู่มือปฏิบติังำน 

        - ส ำเนำหนงัสือ ขอควำมร่วมมือศึกษำและประเมินคู่มือปฏิบติังำน 

              - แบบประเมินคู่มือปฏิบติังำน  

             - ส ำเนำหนงัสือขอควำมอนุเครำะห์เผยแพร่ผลงำน 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

         ช่ือ  นำงอุรชำ   อ่อนลมยั 

        วนั  เดือน  ปีเกิด 20  พฤษภำคม  2514 

         สถำนท่ีเกิด  อ ำเภอบำ้นหมอ จงัหวดัสระบุรี 

         ประวติักำรศึกษำ บริหำรธุรกิจบณัฑิต  (กำรตลำด)  สถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล ธญับุรี 2536 

                                            ครุศำสตรบณัฑิต  (จิตวิทยำกำรแนะแนว)  สถำบนัรำชภฎัพระนคร  2537 

                                            คหกรรมศำสตรมหำบณัฑิต (พฒันำครอบครัวและสงัคม)         

                                            มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  2552 

          สถำนท่ีท ำงำน ศูนยว์ทิยพฒันำ  มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  จนัทบุรี 

          ต  ำแหน่ง  นกัแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพช ำนำญกำร 
 

 




