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ค ำน ำ 
 
 คู่มือปฏิบัติงำน (Work Manual) กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรมกำร
สัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของหน่วยงำนในภูมิภำค            
(ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.) ให้สำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและ       
มีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรจัดท ำคู่มือเล่มนี้ขึ้น  
 กำรจั ด ท ำคู่ มื อป ฏิ บั ติ ง ำน  (Work Manual) ก ำรจั ด กิ จ ก รรม กำรสั ม ม น ำ เส ริ ม                
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เล่มนี้ ผู้จัดท ำได้รับควำมอนุเครำะห์อย่ำงดียิ่ง
จำกผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก (นำยชำตรี  วงศ์มำสำ นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ) 
ที่ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรจัดท ำคู่มือเล่มนี้ 
 ผู้จัดท ำขอขอบพระคุณท่ำนไว้ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชในภูมิภำคต่อไป  
 
 
                                        นำงประนอม เทียมเวช 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.    ความเป็นมาและความส าคัญ    
 

  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เป็นสถำบันอุดมศึกษำระบบเปิด (Open University) มี 
ภำรกิจในกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรระดับปริญญำเอก หลักสูตรระดับปริญญำโท 
หลักสูตรระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตรระดับประกำศนียบัตร 
และโครงกำรสัมฤทธิบัตร โดยมีปณิธำนที่ยึดหลักกำรศึกษำตลอดชีวิต  มุ่งพัฒนำคุณภำพของ
ประชำชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐำนะแก่ผู้ประกอบอำชีพ และขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำต่อส ำหรับ
ผู้ส ำเร็จชั้นมัธยมศึกษำด้วยระบบกำรศึกษำทำงไกล ไม่ต้องเข้ำชั้นเรียนตำมปกติ สำมำรถศึกษำได้ด้วย
ตนเองจำกสื่อประสม ประกอบด้วย เอกสำรกำรสอน รำยกำรวิทยุกระจำยเสียง รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ 
และกำรสอนเสริม  
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมปณิธำนที่ตั้งไว้ มหำวิทยำลัยจึง ได้มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำทั่วประเทศ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนรำชกำรที่มีควำมพร้อมทั้งใน
ด้ำนอำคำรสถำนที่และทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำจังหวัด (โรงเรียน
มัธยมศึกษำประจ ำจังหวัด) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ มุม มสธ. (ห้องสมุดประชำชนประจ ำ
จังหวัด) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำภำค (มหำวิทยำลัยในภูมิภำค) รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนำซึ่งเป็น
หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยขึ้นในภูมิภำค จ ำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครศรีธรรมรำช  ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครสวรรค์ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. เพชรบุรี ศูนย์วิทยพัฒนำ 
มสธ. อุบลรำชธำนี ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. สุโขทัย ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.อุดรธำนี ศูนย์วิทยพัฒนำ 
มสธ. ล ำปำง ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จันทบุรี ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ยะลำ และศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก  
 ปั จจุ บั น ศู น ย์ วิ ท ย พั ฒ น ำ มส ธ . ทั้ ง  10  แห่ ง  มี ก ำรด ำ เนิ น งำน ภ ำย ใต้ ข้ อบั งคั บ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. พ.ศ. 2550      
แบ่งหน่วยงำนย่อยภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ออกเป็น 3 งำน ประกอบด้วย (1) งำนอ ำนวยกำร
และธุรกำร (2) งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และ (3) งำนบริกำรสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
ซ่ึงแต่ละงำนมีหน้ำที่รับผิดชอบ แสดงได้ ดังตำรำงที่ 1   
 
 

 



 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.   
             (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งทั่วประเทศ)  
 

งานอ านวยการและธุรการ ง า น ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ บ ริ ก า ร
การศึกษา 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา   

- รับ ผิ ดชอบ  งำนสำรบ รรณ      
งำนบุคคล  งำนกำรเงิน งำนบัญชี 
งำนพั สดุครุภัณฑ์  งำนอำคำร
ส ถ ำ น ที่  ง ำ น ย ำ น พ ำ ห น ะ        
ง ำ น รั ก ษ ำ ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย        
งำนประชำสัมพันธ์ งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดกำร
ควำมรู้ กำรควบคุมภำยในและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดท ำ
แผนปฏิบั ติ รำชกำรป ระจ ำปี     
และงำนอ่ืน ๆ ที่ ได้รับมอบหมำย 

- รับผิดชอบ กำรรณรงค์รับสมัคร
นั ก ศึ กษ ำ ให ม่  ก ำรจ ำห น่ ำ ย
ระเบียบกำรสมัครเป็นนักศึกษำ
ใหม่ กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ 
ก ำรรับ ล งทะ เบี ยน เรียน ของ
นักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำของ
ม ห ำวิ ท ย ำลั ย  ก ำร แน ะแ น ว
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล ะ อ ำ ชี พ             
ก ำรป ฐมนิ เท ศนั กศึ กษ ำใหม่      
กำรตอบค ำถำม/รับ ใบค ำร้อง    
กำรรองรับกิจกรรมกำรเรียน    
ก ำ ร ส อ น ข อ งม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย       
กำรจั ดนิ ท รรศกำร กำรดู แล
มำตรฐำนเครือข่ำยกำรให้บริกำร
ในท้องถิ่น  กำรสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมชมรมนักศึกษำ ชมรม
บัณฑิต กำรจัดกิจกรรมร่วมกับ
สมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำช  ควำม
ร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่น
เพื่ อ ส่ ง เส ริมภ ำพ ลั กษ ณ์ ขอ ง
มหำวิทยำลัย กำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมในลักษณะต่ำง ๆ และ
งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

- รับ ผิ ด ช อบ  ก ำร ให้ บ ริ ก ำ ร
ห้องสมุ ดและสื่ อกำรศึ กษ ำที่
มหำวิทยำลัยผลิต กำรบริกำร
เท ค โน โลยี ก ำ รศึ กษ ำต่ ำ ง  ๆ       
กำรผลิตสื่อพื้นฐำน ประสำนกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ของมหำวิทยำลัย กำรส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กำรบ ำรุงรักษำโสตทัศนูปกรณ์
แล ะคอม พิ ว เตอร์  ก ำรส ร้ ำ ง
เค รื อ ข่ ำ ย ร ะ ห ว่ ำ ง ห้ อ งส มุ ด        
ใน เขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ  และ     
งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

    
ที่มา : มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
        เรื่อง โครงสร้ำงกำรบริหำรศูนย์วิทยพัฒนำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช., 2550. 
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 ส ำหรับศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ซึ่งได้ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรให้บริกำร
กำรศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกล จึงได้หมอบหมำยให้งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ซึ่งอยู่
ภำยใต้สังกัดของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก มีหน้ำที่รับผิดชอบในภำรกิจที่ส ำคัญ ประกอบด้วย 
กำรรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ กำรจ ำหน่ำยระเบียบกำรสมัครเป็นนักศึกษำใหม่ กำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ กำรรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย กำรแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ กำรตอบค ำถำม/รับใบค ำร้อง กำรรองรับกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย กำรจัดนิทรรศกำร กำรดูแลมำตรฐำนเครือข่ำยกำรให้บริกำร     
ในท้องถิ่น กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ชมรมบัณฑิต กำรจัดกิจกรรมร่วมกับสมำคม-
สุโขทัยธรรมำธิรำช  ควำมร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในลักษณะต่ำง ๆ ตลอดจนกำรบริกำรกำรศึกษำแบบครบวงจร       
(One Stop Service : OSS)  
 กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ เป็นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่ส ำคัญกิจกรรมหนึ่งของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีกำรจัดระบบ
และวิธีกำรศึกษำ กำรให้ควำมรู้ และกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้วยวิธีกำรนัดหมำยระหว่ำงอำจำรย์กับ
นักศึกษำตำมแต่ละช่วงเวลำที่เหมำะสม รวมทั้งเข้ำร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด
ไว้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำเป็นประจ ำทุกภำคกำรศึกษำ โดยมหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้   
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ภำคกลำง และ ภำคตะวันออก 
ซึ่งมีจ ำนวน 100 ชุดวิชำที่มีกำรจัดกำรสัมมนำเสริม ภำคกำรศึกษำละ 10 ชุดวิชำ  ชุดวิชำละ 2 ครั้ง  
ซึ่งในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ จะต้องมีควำมเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงำนและบุคคลเป็นจ ำนวนมำกทั้งภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก และบุคคลจำก
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชที่ท ำกำรส่วนกลำง  (จังหวัดนนทบุรี) รวมทั้งมีควำมเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย มติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ อื่น ๆ เป็นจ ำนวนมำกท่ีต้อง
น ำมำประกอบในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้รับผิดชอบงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
จึงได้เลือกจะจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน การจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขึ้น เพรำะเป็นกิจกรรมที่ต้องประสำนงำนและประสำนควำม
ร่วมมือทั้งภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก และบุคคลจำกมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   
ที่ท ำกำรส่วนกลำง  (จังหวัดนนทบุรี) ซึ่ง ในคู่มือปฏิบัติงำนนี้ จะจัดท ำในรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 
กำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก และ             
ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) กำรจัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกำรส่งข้อมูลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม
ระดับบัณฑิตศึกษำ (ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) กำรด ำเนินกำรก่อนวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับ
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บัณฑิตศึกษำ กำรด ำเนินกำรในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ และ              
กำรด ำเนินกำรหลังวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำของหน่วยงำน (ศูนย์วิทยพัฒนำ 
มสธ. นครนำยก)  
 

2.    วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 
 

 1 . เพ่ื อก ำหนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ งำน  กำรจั ดกิ จกรรมกำรสั มมนำเสริม                
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ให้มีควำม
ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนกำรจัดกิจกรรม
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
   

3.  ขอบเขตของคู่มือ 
 

        คู่ มื อ ก ำ รป ฏิ บั ติ ง ำ น  ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร รม ก ำ รสั ม ม น ำ เส ริ ม ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นี้ เป็นควำมรับผิดชอบของนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่ง
เลขที่  1367 จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับ
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชในภูมิภำค ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก และ
เพ่ือให้บุคลำกรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในสังกัดศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ได้ทรำบกระบวนกำรกำร
ปฏิบัติงำน แสดงขั้นตอนวิธีกำรปฏิบัติงำนและกระบวนงำนที่ เกี่ยวข้องกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำ
เสริมระดับบัณฑิตศึกษำ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดท ำค ำของบประมำณ
ประจ ำปีของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกำรส่งข้อมูลกำรจัด
กิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ ขั้นตอนที่ 3 กำรด ำเนินกำรก่อนวันจัดกิจกรรมกำร
สัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ ขั้นตอนที่ 4  กำรด ำเนินกำรในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม    
ระดับบัณฑิตศึกษำ และขั้นตอนที่  5 กำรด ำเนินกำรหลังวันจัดกิจ กรรมกำรสัมมนำเสริม            
ระดับบัณฑิตศึกษำ ทั้งนี้ กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำจะจัดให้มีขึ้นเป็นประจ ำ
ในทุกภำคกำรศึกษำ 
 

4.   ค าจ ากัดความในคู่มือ 
                                 

 1. กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ หมำยถึง กำรเรียนกำรสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชที่ก ำหนดขึ้น โดยมีกำรจัดระบบและวิธีกำรศึกษำ กำรให้ควำมรู้ 
และกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้วยวิธีกำรนัดหมำยระหว่ำงอำจำรย์กับนักศึกษำตำมแต่ละช่วงเวลำ      
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ที่เหมำะสม รวมทั้งเข้ำร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นประจ ำ
ทุกภำคกำรศึกษำ    
 2. กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ หมำยถึง กำรให้กำรสนับสนุนกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประกอบด้วย ขั้นตอนกำร
เตรียมกำรก่อนวันจัดกิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในวันจัดกิจกรรม และขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
หลังวันจัดกิจกรรม 
 3. นักศึกษำ หมำยถึง นักศึกษำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ที่ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ และมีรำยชื่อให้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม 
 4. อำจำรย์สัมมนำเสริม หมำยถึง คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีค ำสั่งแต่งตั้งจำกมหำวิทยำลัยให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สัมมนำเสริมนักศึกษำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 5. บุคลำกร/ผู้ปฏิบัติงำน หมำยถึง บุคลำกรของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ตำมค ำสั่ง
หน่วยงำน ให้ท ำหน้ำที่ในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ ณ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่บริกำรสื่อโสตทัศน์ศึกษำ และ       
นักกำรภำรโรง     
 6. สถำนที่สัมมนำเสริม หมำยถึง ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก  สถำนที่ตั้ง เลขที่ 196    
หมู่ที่ 5 ต ำบลศรีกะอำง อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 26110    
  

5.   ประโยชน์ของคู่มือ 
 

       1. หน่วยงำนได้คู่มือในกำรท ำงำนส ำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนกำรจัดกิจกรรม
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก 
 2. บุคลำกรได้ทรำบกระบวนกำรแสดงขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำนและกระบวนงำนที่ เกี่ยวข้อง
กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณ ฑิ ตศึกษำ มหำวิทยำลั ยสุ โขทั ยธรรมำธิรำช                 
ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
 3. ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. แห่งอ่ืน ๆ สำมำรถน ำไปศึกษำ และใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำน       
ในลักษณะเดียวกันได้  
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บทท่ี 2 
 

 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.  นครนำยก (มีชื่อเรียกย่อว่ำ ศวน. มสธ. นครนำยก) เป็น 1 ในจ ำนวน 
10 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยที่ตั้งกระจำยอยู่ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นหน่วยงำนให้บริกำร
กำรศึกษำ และเป็นตัวแทนของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชในภูมิภำค ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก สถำนที่ตั้ง เลขที่ 196 หมู่ 5 ต ำบลศรีกะอำง อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก บนเนื้อที่ 
30 ไร่ 25.5 ตำรำงวำ เปิดให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัยและประชำชนผู้สนใจ
ทั่วไป เมื่อปี  พ.ศ. 2543 โดยผิดชอบในกำรให้บริกำรกำรศึกษำ ครอบคลุมพ้ืนที่  9 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดนครนำยก ปรำจีนบุรี ปทุมธำนี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ สมุทรปรำกำร 
กรุงเทพมหำนคร ฉะเชิงเทรำ และจังหวัดสระบุรี   (จังหวัดสระบุรี   ซึ่งเดิมเป็นจังหวัดในควำม
รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครสวรรค์)  
 

1.   โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
นครนายก 

 
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก มีกำรแบ่งหน่วยงำนย่อยภำยใน เป็น 3 งำน ประกอบด้วย  

งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และงำนบริกำรสื่อและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ ซึ่งแต่ละงำนมีหน้ำที่รับผิดชอบ (ประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เรื่อง โครงสร้ำง
กำรบริหำร ศูนย์วิทยพัฒนำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.,2550) สรุปได ้ดังภำพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
     -งำนสำรบรรณ                       -กำรรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่    -กำรให้บริกำรห้องสมุดและ 
     -งำนบุคคล                            -กำรจ ำหน่ำยระเบียบกำร               สื่อกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัย 
     -งำนกำรเงิน                           สมัครเป็นนักศึกษำใหม่                 ผลิต 
     -งำนบัญชี                             -กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่             -กำรบริกำรเทคโนโลยี 
     -งำนพัสดุครุภัณฑ์                    -กำรรบัลงทะเบียนเรียน                 กำรศึกษำต่ำง ๆ 
     -งำนอำคำรสถำนที่                   ของนักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำของ -กำรผลิตสื่อพื้นฐำน 
     -งำนยำนพำหนะ                      มหำวิทยำลยั                            -ประสำนกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย  
     -งำนรักษำควำมปลอดภัย           -กำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ     คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย 
     -งำนประชำสัมพันธ์                  -กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่           -กำรส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป 
     -งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ     -กำรตอบค ำถำม/รับใบค ำร้อง          วัฒนธรรมท้องถิ่น 
     -กำรจัดกำรควำมรู้                   -กำรรองรับกิจกรรมกำรเรียน          -กำรบ ำรุงรักษำโสตทัศนูปกรณ์ 
     -กำรควบคุมภำยในและ              กำรสอนของมหำวิทยำลัย              และคอมพิวเตอร์ 
     กำรบริหำรควำมเสี่ยง                -กำรจัดนิทรรศกำร                      -กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำง  
     -กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร      -กำรดูแลมำตรฐำนเครือข่ำย            ห้องสมุดในเขตพื้นที่ 
     ประจ ำปี                                กำรให้บริกำรในท้องถิ่น                 รับผิดชอบ  
     -งำนอ่ืน ๆ ที่ ได้รับมอบหมำย      -กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม         -งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
                                               ชมรมนักศึกษำ ชมรมบัณฑิต  
                                              -กำรจัดกิจกรรมร่วมกับสมำคม 
                                               สุโขทัยธรรมำธิรำช   
                                              -ควำมร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่น 
                                               เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  
                                              -กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในลักษณะต่ำง ๆ  
                                              -งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

                 ภาพที่ 1 การแบ่งหน้าที่งานย่อยภายในของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
    
 
 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

งานอ านวยการ 
และธุรการ 

 

งานส่งเสริมและ 
บริการการศึกษา 

งานบริการสื่อและ 
เทคโนโลยีการศึกษา 
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2.   โครงสร้างการบริหาร (Administration Structure) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
       นครนายก 

 

ศูนยว์ิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำก ำลังของหน่วยงำน 
ย่อยภำยใน 3 งำนของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ตำมที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2549 มีมติเห็นชอบให้ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. จ ำนวน 10 แห่ง   
ทั่วประเทศ มีแบ่งหน่วยงำนย่อยภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. เป็น 3 งำน โดยมีอัตรำก ำลังของ
หน่วยงำนย่อยภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ได้แก่  (1) งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร ประกอบด้วย 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 2 อัตรำ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 1 อัตรำ นักกำรภำรโรง 3 อัตรำ และ       
พนักงำนขับรถ 2 อัตรำ (2) งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ประกอบด้วย นักวิชำกำรศึกษำ         
2 อัตรำ นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 1 อัตรำ และ ช่ำงศิลป์ 1 อัตรำ และ (3) งำนบริกำรสื่อและ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ ประกอบด้วย นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 1 อัตรำ บรรณำรักษ์ 2 อัตรำ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 1 อัตรำ และ ช่ำงอิเลกทรอนิกส์  1 อัตรำ (มติที่ประชุมผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2549) แสดงได้ ดังภำพที่ 2 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   -เจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรงำนท่ัวไป 2 อัตรำ       -นักวิชำกำรศึกษำ 2 อัตรำ              -นักวิชำกำรโสตทศันศึกษำ 1 อัตรำ  
   -ผู้ปฏิบตัิงำนบริหำร 1 อัตรำ                -นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ      -บรรณำรักษ์ 2 อัตรำ 

   -นักกำรภำรโรง 3 อัตรำ                      1 อัตรำ                                   -นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 1 อัตรำ                                                                                                                    
   -พนักงำนขับรถ 2 อ้ตรำ                     - ช่ำงศิลป์ 1 อัตรำ                       -ช่ำงอิเลกทรอนิกส์ 1 อัตรำ                                                   
    
                                                                                                                                                                               

ผู้อ านวยการ  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

 

หัวหน้างานอ านวยการและ
ธุรการ 

 

หัวหน้างานส่งเสริมและ
บริการการศึกษา 

      

หัวหน้างานบริการสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

               ภาพที่ 2  โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของหน่วยงานย่อยภายใน 3 งาน 
                            ของศูนยวิ์ทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
ที่มำ : มตทิี่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2549. 

8 



 

 

3.   บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
        
         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
เป็นตัวแทนของมหำวิทยำลัยในภูมิภำค ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน     
ใน ระบบกำรศึ กษ ำทำงไกลของมหำวิท ยำลั ย  และหน้ ำที่ ค วำมรับผิ ดชอบ อ่ืน  ๆ  ดั งนี้                  
(กองแผนงำน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช กำรวิเครำะห์ระบบกำรบริหำรจัดกำร โครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ., 2550) 
 
  1. กำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ของศูนย์วิทยพัฒนำด้ำนกำรบริกำรกำรศึกษำ           
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์และนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 2. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของศูนย์วิทยพัฒนำด้ำนกำรบริกำรกำรศึกษำ
ในระบบกำรศึกษำทำงไกล 
 3. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของศูนย์วิทยพัฒนำ    
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ 
 4. เป็นผู้บั งคับบัญชำและรับผิดชอบกำรปฏิบัติ รำชกำร กำ รด ำเนินงำนของ            
ศูนย์วิทยพัฒนำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหำวิทยำลัย 
 5. เป็นผู้แทนของมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น      
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 6. ให้ควำมเห็น เสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำแก่อธิกำรบดีเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำร
ด ำเนินกำรของศูนย์วิทยพัฒนำ รวมทั้งระบบงบประมำณ ระบบบริหำรงำนบุคคล มำตรฐำนทำง
คุณธรรมจริยธรรม ค่ำตอบแทน และวิธีปฏิบัติรำชกำร โดยเสนอแนะให้มีกำรก ำหนดเป็นเป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์และมำตรกำร 
 7. ประชำสัมพันธ์ รักษำและส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 8. เป็นผู้น ำและสนับสนุนให้บุคลำกรภำยในศูนย์วิทยพัฒนำท ำงำนร่วมกันเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภำพ ประสำนกำรท ำงำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับศูนย์วิทยพัฒนำ หรือ ส ำนัก สถำบัน
อ่ืนภำยในมหำวิทยำลัยและขยำยเครือข่ำยให้มีควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับหน่วยงำนภำยนอก 
 9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย กำรส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น กำรบ ำรุงรักษำโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงห้องสมุด     
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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4.   งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
 

1) อัตราก าลัง 
งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.  

นครนำยก ปัจจุบันมีอัตรำก ำลังเป็นข้ำรำชกำร จ ำนวน 4 อัตรำ แสดงได้ ดังภำพที่ 3  
 

  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยพฒันำ มสธ. นครนำยก 
 (นำยชำตรี  วงศ์มำสำ) 

 

 

หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 
นักวิชำกำรศึกษำนำญกำร 
(นำงประนอม  เทียมเวช) 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
(นำงสำวดวงฤดี  โพธ์ิสุ่น) 

 

นักแนะแนวกำรศึกษำและ
อำชีพช ำนำญกำร 

(นำงชลธิชำ ณ ร้อยเอ็ด) 
 

 
 

ช่ำงศิลป์ช ำนำญงำน 
(นำยกริช  วชิระสูตร) 

 
 

      ภาพที่ 3  โครงสร้างอัตราก าลังของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
                  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก (ปี 2563) 
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2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
 

งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนในสังกัดศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก  
รับผิดชอบ กำรรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ กำรจ ำหน่ำยระเบียบกำรสมัครเป็นนักศึกษำใหม่     
กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ กำรรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
กำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ กำรตอบค ำถำม /รับใบค ำร้อง        
กำรรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย กำรจัดนิทรรศกำร กำรดูแลมำตรฐำน
เครือข่ำยกำรให้บริกำรในท้องถิ่น กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ชมรมบัณฑิต          
กำรจัดกิจกรรมร่วมกับสมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำช  ควำมร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในลักษณะต่ำง ๆ และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย  

ทั้งนี้ ลักษณะกำรปฏิบัติงำนของงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ เป็นงำนกำรให้บริกำร 
กำรศึกษำและกำรรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยในภูมิภำค ส ำหรับกำรจัด
กิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีควำมสอดคล้อง
สัมพันธ์กับหน่วยงำนภำยในที่สังกัดส่วนกลำงมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง
สำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์ในบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยกกับหน่วยงำน
ภำยในสังกัดส่วนกลำง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จังหวัดนนทบุรี แสดงรำยละเอียดได้          
ดังตำรำงที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงควำมสัมพันธ์ในบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 
              ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยกกับหน่วยงำนภำยในที่สังกัดส่วนกลำง 
              มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จังหวัดนนทบุรี 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. กำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำป ี
 

1. งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  
    ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
2. ฝ่ำยกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษำ 
   ส ำนักบัณฑิตศึกษำ  

2. ก ำหนดกำรสัมมนำเสริม 
3. รำยชื่อนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมมนำ 
   เสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
4. ชื่ออำจำรย์สัมมนำเสริม 

ฝ่ำยกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษำ 
ส ำนักบัณฑิตศึกษำ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. กำรจองงบประมำณค่ำตอบแทนกำร 
   ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
6. กำรจัดบุคลำกรปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรม 
    กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
7. ควบคุมกำรปฏิบัติงำน 

1. งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และ        
2. งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร  
    ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 

8. กำรจัดท ำค ำสั่งปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรม 
   กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
9. กำรเบิก - จ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำร 
   ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

1. งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และ        
2. งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร  
    ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 

10. รับลงทะเบียน (รับรำยงำนตัวนักศึกษำและ 
 กำรลงชื่อปฏิบัติงำนของอำจำรย์) 

เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ 
ตำมค ำสั่งหน่วยงำน (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก)      

11. กำรส่งต่อเอกสำรให้ผู้รับผิดชอบ 1. เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ 
   ตำมค ำสั่งหน่วยงำน (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.  
   นครนำยก)  
2. งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  
    ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 

12. กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
     กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 

1. เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ 
   ตำมค ำสั่งหน่วยงำน (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.  
   นครนำยก) 
2. งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  
3. งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร  
   ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 

13. อ่ืน ๆ 
    - ประสำนที่พัก 
    - ประสำนจัดซื้ออำหำร 

เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ 
ตำมค ำสั่งหน่วยงำน (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.  
นครนำยก) 
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ทั้งนี้ ลักษณะงำนดังกล่ำวที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ        
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก มีรำยละเอียดและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหลำยขั้นตอน แสดงได้    
ดังภำพที่ 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในการบริการการศึกษาของงานส่งเสริมและบริการการศึกษา 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

 
 
 
 

 
 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 

บริกำรกำรศึกษำ ณ 
ที่ท ำกำรศูนย์ฯ (OSS) 

บริกำรกำรศึกษำนอก 
ที่ท ำกำรศนูย์ฯ

(เคลื่อนที่) 

ชมรมนักศึกษำ 
ชมรมบัณฑิต 

เครือข่ำยบริกำร
กำรศึกษำ 

กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน 

- กำรตอบค ำถำม           - กำรจัดนิทรรศกำร 
 /ให้ค ำปรึกษำ              - แนะแนวกำรศึกษำ 
- รณรงค์รับสมัคร          - ใบค ำร้องนักศึกษำ         
  นักศึกษำใหม่             - รับสมัครนักศึกษำใหม ่

- จ ำหน่ำยระเบียบกำร    - รับลงทะเบียนเรียน 
  สมัครเป็นนักศึกษำใหม ่     
 

-จัดตั้ง 
- ติดตำม 
-ร่วมกิจกรรม 

- แสวงหำ
เครือข่ำยเพิ่ม 
- เสรมิสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์
เครือข่ำย
บริกำร
กำรศกึษำ   
โดยกำรจัด
กิจกรรมทำง
วิชำกำร 
-จัดนทิรรศกำร 

-ปฐมนเิทศ
นักศกึษำใหม ่
-ฝึกซ้อมย่อย
บัณฑิต 
-จัดสอบ 
Walk-in 
Exam และ 
E-testing  
-สอนเสรมิฯ

ระดับปริญญำ
ตรี  
-สัมมนำเสรมิ
ระดับ
บัณฑิตศึกษำ 
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นอกจำกนี้ ลักษณะงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ        
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ยังมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน เครือข่ำย นักศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไป ซึ่งถือเป็นควำมเกี่ยวข้องภำยนอกที่ท ำกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก และมี
ควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนย่อยภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ด้วย ซึ่งถือเป็นควำม
เกี่ยวข้องภำยในที่ท ำกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก แสดงได้ ดังภำพที่ 5  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของงานส่งเสริมและบริการการศึกษาของ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
และชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

              
โดยสรุป จำกภำพที่ 4 และภำพที่ 5 แสดงให้เห็นว่ำกำรท ำงำนของงำนส่งเสริมและบริกำร 

กำรศึกษำซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก มีหลำยส่วนงำนที่ต้องประสำน
และเกี่ยวข้องในกำรท ำงำนเพ่ือให้งำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำยภำยใต้ขอบเขตภำระงำนที่มหำวิทยำลัย
มอบหมำย  
 
 
 
 
 

งำนส่งเสริมและ
บริกำรกำรศึกษำ 

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช จังหวัดนนทบุร ี

เครือข่ำย
กำรศึกษำ 

 

ชุมชน 

นักศึกษำของ
มหำวิทยำลัย 

ประชำชน   
ผู้สนใจทั่วไป 

 

หน่วยงำนย่อย
ภำยใน            

ศูนย์วิทยพัฒนำ  
มสธ. 

 นครนำยก 
(งำนอ ำนวยกำรและ

ธุรกำร 
งำนบริกำรสื่อและ

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ) 
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5.  ภาระงานของต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
  ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร เป็นหัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ค ำสั่ง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ที่ 3412/2552 ลงวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2552 และเป็นนักวิชำกำร
ศึกษำช ำนำญกำร ค ำสั่ง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ที่  4120/2553 ลงวันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 
2553 เป็นหัวหน้ำงำนตั้งแต่วันที่แต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำเพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ    
ควำมช ำนำญงำน ทักษะ และประสบกำรณ์สูงในงำนด้ำนกำรบริหำรงำนกำรส่งเสริมและกำรบริกำร
กำรศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัย ปฏิบัติงำนที่ต้องท ำกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
วิเครำะห์ สังเครำะห์ หรือวิจัย เพ่ือกำรปฏิบัติงำนหรือพัฒนำงำน หรือแก้ไขปัญหำในงำนที่มีควำม
ยุ่งยำกและมีขอบเขตกว้ำงขวำง และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ ได้รับมอบหมำย  ซึ่งมีลักษณะงำน       
ที่ปฏิบัติ จ ำแนกได้ดังนี้ 
 
 5.1 ลักษณะงานตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 
      5.1.1 ด้านการปฏิบัติการ 
        1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำมำตรฐำนกำรบริกำรกำรศึกษำในระบบ
กำรศึกษำทำงไกลในภูมิภำคเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และกิจกรรมทำงกำรศึกษำต่ำง ๆ 
ให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ แผนนโยบำยของหน่วยงำน  
   2) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพ่ือก ำหนดลักษณะและ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนวิชำกำรศึกษำ ก ำหนดแผนงำน/โครงกำรเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ หำวิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏัติบัติงำน เพ่ือพัฒนำแนวทำงวิธีกำรในงำนด้ำน
วิชำกำรและที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำยของเนื้องำนต้อง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ 
ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนประกอบด้วย กำรรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ กำรจ ำหน่ำยระเบียบ
กำรสมัครเป็นนักศึกษำใหม่ กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ กำรรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำทุกระดับ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย กำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ กำรตอบ
ค ำถำมนักศึกษำ กำรรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย กำรจัดนิทรรศกำร กำรดูแล
มำตรฐำนเครือข่ำยกำรให้บริกำรในท้องถิ่น  กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ชมรม
บัณฑิต กำรจัดกิจกรรมร่วมกับสมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำช  ควำมร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่น    
เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในลักษณะต่ำง ๆ ให้ด ำเนินกำร
ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร  ประกอบด้วย 
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   (2.1) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยในภูมิภำคตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ประกอบด้วย (1) กำรจัดสัมมนำเสริมระดับ
บัณฑิตศึกษำ (2) กำรสอนเสริมระดับปริญญำตรี (3) กำรสอบ  E-testing  (4) กำรสอบ Walk-in 
Exam (5) กำรฝึกซ้อมย่อยพิธีกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร และ (6) กำรประสำนกำรสอบ ณ สนำม
สอบประจ ำจังหวัดที่ตั้ งของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป          
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีฐำนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 
  (2.2)  บริหำรงบประมำณที่ได้รับเกี่ยวกับกำรบริกำรกำรศึกษำในระบบ
กำรศึกษำทำงไกล กำรจัดกิจกรรม/กำรจัดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติของงำนส่งเสริมและบริกำร
กำรศึกษำ โดยกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรติดตำมและควบคุมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
   (2.3)  จัดส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกำรรองรับกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนของมหำวิทยำลัยให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก (ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง
ตำมระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งครัด 
    3) ตรวจสอบงำนทะเบียนและเอกสำรด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ ติดตำม ประเมินผล แก้ไขปัญหำ 
และสรุปผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรม โครงกำรด้ำนกำรศึกษำ ส่งเสริมและกำรวิจัยกำรศึกษำ 
วำงโครงกำรส ำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำเพ่ือ
พัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรศึกษำ มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลงำนทะเบียนนักศึกษำเก่ำ และนักศึกษำใหม่ที่รับ
บริกำรผ่ำนศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอเพ่ือบริกำรข้อมูลให้แก่       
ผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นฐำนข้อมูลเพื่อกำรจัดกิจกรรม และโครงกำร  
 4) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำโดยใช้
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและวิธีกำรของงำน
วิชำกำรศึกษำ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพ่ือให้ข้อมูลทำงวิชำกำรประกอบกำรพิจำรณำและตัดสินใจ และปฏิบัติงำนหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 5) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจำกอำจปฏิบัติงำนตำมข้อ 1) ถึง ข้อ 4) 
ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วต้องท ำหน้ำที่ก ำหนดแผนงำน มอบหมำย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล และแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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 5.1.2 ด้านการวางแผน 
         ร่วมก ำหนดนโยบำยและแผนงำนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี ทั้งในระดับมหำวิทยำลัยและระดับศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก วำงแผนหรือร่วม     
วำงแผนกำรท ำงำนตำมนโยบำย หรือโครงกำรของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก แก้ไขปัญหำ     
ในกำรปฏิบัติงำน และติดตำมประเมินผล เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
                  ผู้เขียนได้รับผิดชอบงำนหลำยด้ำนโดยเฉพำะงำนทำงด้ำนกำรให้บริกำร
กำรศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติงำนกำรรองรับกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยในภูมิภำค ซึ่งเป็นงำนที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งของศูนย์วิทยพัฒนำ 
มสธ. นครนำยก จึงขอเสนอคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำรกำรศึกษำ ณ หน่วยบริกำรแบบครบวงจร
ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ขอบเขตเนื้อหำที่มีควำมส ำคัญ ๆ และเกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจริงภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ประกอบด้วย 2 เรื่อง ประกอบด้วย  
(1) กำรให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัย ณ หน่วยบริกำรแบบครบวงจร              
(2) กำรให้บริกำรกำรศึกษำแก่ประชำชนผู้สนใจทั่วไป ณ หน่วยบริกำรแบบครบวงจร 
  5.1.3 ด้านการประสานงาน 
          1)  ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและ
ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำน หรือหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตำมท่ีก ำหนด ซึ่งมีควำมสัมพันธ์และประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
เช่น งำนประสำนศูนย์วิทยพัฒนำ ส ำนักทะเบียนและวัดผล ส ำนักบัณฑิตศึกษำ ส ำนักบริกำร
กำรศึกษำ ส ำนักวิชำกำร กองคลัง  กองแผนงำน กองกลำง สำขำวิชำต่ำง ๆ เป็นต้น หน่วยงำน
ภำยนอก เช่น มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนจังหวัด 
โรงเรียนมัธยมศึกษำประจ ำอ ำเภอ/จังหวัด สถำนีวิทยุ  เป็นต้น โดยมีบทบำทในกำรประสำนงำน   
กำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ของหน่วยงำน นักศึกษำ และ
ประชำชน   
 2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
โดยเป็นผู้รับผิดชอบหน่วยบริกำรแบบครบวงจรของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก  
 5.1.4 ด้านการบริการ 
  1) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร
ด้ำนกำรเรียนในระบบกำรศึกษำทำงไกลที่ยุ่งยำกซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ นักศึกษำ ประชำชน 
และผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอก รวมถึงกำรตอบปัญหำ กำรชี้แจงเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่      
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ เทคนิค และทักษะให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ และด ำเนินงำน  
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ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน กำรบริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนให้บริกำร
กำรศึกษำประจ ำวันของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เพ่ือควำมมั่น ใจ ควำมถูกต้อง              
ของกำรปฏิบัติงำน และถ่ำยทอดควำมรู้ที่ เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและ
ข้อก ำหนด 
 2) จัดท ำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศที่ เกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ เพ่ือ
ก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำองค์กรสำมำรถเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบพร้อมใช้งำน 
รวมถึงแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กรำฟ รำยงำน สำมำรถวิเครำะห์และประเมินผลข้อมูล   
ได้อย่ำงถูกต้อง   
               5.2 ลักษณะงานที่รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นประจ า 
        ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำและ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ให้ปฏิบัติเป็นประจ ำ มีดังนี้  
    5.2.1 การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่  งำนที่ปฏิบัติ มีดังนี้ 
           1) จัดท ำแผ่นพับรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ แบ่งเป็น 2 ภำคกำรศึกษำ 
คือ ภำคต้นและภำคปลำย ส่งให้หน่วยงำนในท้องถิ่น 
 2) จัดบุคลำกรออกรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่ ร่วมกับหน่วยงำน          
ในท้องถิ่น 
 3) จัดท ำแผนรับสมัครนักศึกษำใหม่ ปัจจุบันด ำเนินกำรใน 2 ลักษณะ คือ ณ 
ที่ท ำกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก และในเชิงรุกนอกท่ีท ำกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
ประกอบด้วย ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ บุคลำกร รถยนต์ และประมำณกำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำย  

   4) ประสำนงำนกำรใช้สถำนที่เพ่ือรับสมัครนักศึกษำใหม่  
(กรณีจัดนอกที่ท ำกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) 

   5) ท ำค ำสั่งให้บุคลำกร ขออนุมัติใช้รถยนต์ (กรณีจัดนอกที่ท ำกำร 
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) 

   6) จัดเตรียมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ (กรณีจัดนอกที่ท ำกำร 
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) 

 7) แบบฟอร์มกำรเขียนรำยละเอียดข้อมูลกำรให้บริกำรกำรศึกษำ 
ประจ ำวันและกำรน ำส่งเงิน 

   8) ออกใบเสร็จรับเงินค่ำสมัครนักศึกษำใหม่ 
   9) น ำส่งเงินค่ำสมัครนักศึกษำใหม ่
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    10) จัดท ำบันทึกส่งหลักฐำนกำรสมัครนักศึกษำใหม่ให้ส ำนักทะเบียนและ 
วัดผลและส ำนักบัณฑิตศึกษำ 
  11) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน และรำยไตรมำส 
 5.2.2 การจ าหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี)         
งำนที่ต้องปฏิบัติ มีดังนี้ 
 1) ประสำนส ำนักทะเบียนและวัดผล เบิ กระเบี ยบกำรสมัครเป็ น        
นักศึกษำใหม่ เพ่ือจ ำหน่ำย 
 2) จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิก-จ่ำยระเบียบกำรสมัครเป็นนักศึกษำใหม่ 

 3) น ำฝำกเงินค่ำจ ำหน่ำยระเบียบกำรสมัครเป็นนักศึกษำใหม่          
(กำรเงินของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) 
                             4 ) รำยงำนผลกำรจ ำหน่ ำยระเบี ยบกำรสมั ครเป็ นนั กศึ กษำใหม่        
(สัปดำห์ละครั้ง) 
             5) จัดท ำบันทึกเบิกเงินรับฝำกค่ำจ ำหน่ำยระเบียบกำรสมัครเป็นนักศึกษำ
ใหม่จำกกำรเงินของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก และโอนเงินให้มหำวิทยำลัยเมื่อสิ้นสุดกำรรับ
สมัครนักศึกษำใหม่  แบ่งเป็น 2 ภำคกำรศึกษำตำมปฏิทินกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย คือ           
เดือนกันยำยนและเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี  
         6) จัดส่งหลักฐำนกำรเงินให้ส ำนักทะเบียนและวัดผลตำมฟอร์มรำยงำนของ
ส ำนักทะเบียนและวัดผล 
  5.2.3 การรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
งำนที่ต้องปฏิบัติ มีดังนี้ 
          1) จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรกำรศึกษำแบบครบวงจร ปัจจุบัน
ด ำเนินกำรใน 2 ลักษณะ คือ ณ ที่ท ำกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก และในเชิงรุกนอกท่ีท ำกำร
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ประกอบด้วย ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ บุคลำกร รถยนต์และ 
ประมำณกำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำย 
      2) จัดท ำแผ่นพับแผนกำรออกให้บริกำรนอกที่ท ำกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก แบ่งเป็น 2 ภำคกำรศึกษำ คือ ภำคต้นและภำคปลำย ส่งให้หน่วยงำนในท้องถิ่น เครือข่ำย
บริกำรกำรศึกษำ 
     3) ประสำนงำนกำรใช้สถำนที่ (กรณีจัดนอกที่ท ำกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก) 

 4) จัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และจัดท ำบันทึกขออนุมัติใช้ 
รถยนต์เพ่ือกำรปฏิบัติงำนตำมแผน  
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 5) จัดเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียน (กรณีจัดนอกที่ท ำกำรศูนย์วิทยพัฒนำ  
มสธ. นครนำยก) 

 6) จัดเตรียมแบบฟอร์มกำรเขียนรำยละเอียดข้อมูลกำรให้บริกำรกำรศึกษำ 
ประจ ำวัน และกำรน ำส่งเงิน 

 7) ออกใบเสร็จรับเงิน ส่งเงินต่อให้ผู้รับผิดชอบ (กำรเงินของหน่วยงำน) 
 9) บันทึกข้อมูลกำรรับลงทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์ (ระดับปริญญำตรี) 
 10) จัดท ำบันทึกส่งต่อหลักฐำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ส ำนักทะเบียน 

และวัดผลและส ำนักบัณฑิตศึกษำ) 
        11) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน และรำยไตรมำส 
  5.2.4 การตอบค าถาม/รับใบค าร้อง งำนที่ปฏิบัติ มีดังนี้ 
                      1) กำรตอบปัญหำทำง E- mail (โดยส่งเรื่องผ่ำนนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์) 
ทำงจดหมำย/ทำงโทรศัพท์   
                     2) กำรประสำนงำนในกำรจัดตอบปัญหำของนักศึกษำถ้ำข้อมูลบำงอย่ำง   
ไม่ชัดเจน  ไม่แน่ใจ หรือไม่สำมำรถตอบได้อันเนื่องมำจำกข้อมูลบำงอย่ำงไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ วิทยพัฒนำ 
มสธ. นครนำยก ต้องประสำนงำนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ส ำนักทะเบียนและวัดผล  ศูนย์สำรสนเทศ 
และส ำนักบัณฑิตศึกษำ 
      3) บันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรตอบค ำถำมนักศึกษำ 
                          4) จัดท ำสรุป และรำยงำนสถิติกำรให้บริกำรต่อหัวหน้ำหน่วยงำน 
(ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) รำยเดือน และรำยไตรมำส 
    5) รับใบค ำร้องต่ำง ๆ  
    6) ออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีค่ำธรรมเนียม) 
    7) เขียนรำยละเอียดข้อมูลกำรให้บริกำรกำรศึกษำประจ ำวัน 
    8) น ำส่งเงินค่ำธรรมเนียมใบค ำร้องให้กำรเงินของหน่วยงำน  
(กรณีมีค่ำธรรมเนียม) 
    9) จัดท ำบันทึกส่งต่อใบค ำร้องให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
(ส ำนักทะเบียนและวัดผล และส ำนักบัณฑิตศึกษำ) 
 10) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน รำยเดือน และรำยไตรมำส 
 5.2.5 การจัดนิทรรศการ งำนที่ต้องปฏิบัติ มีดังนี ้
 1) ประสำนงำนกลุ่มเป้ำหมำย คือ หน่วยงำนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2) วำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม มีรำยละเอียดครอบคลุมด้ำนวัสดุ-อุปกรณ์ 
ก ำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที ่
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 3) จัดท ำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ (ถ้ำมี) 
 4) จัดซื้อจัดจ้ำงตำมรำยกำรที่ขอ (ถ้ำมี) 
 5) จัดท ำบันทึกเบิกจ่ำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ถ้ำมี) 
 6) เตรียมกำรจัดกิจกรรม แผ่นพับ-แผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์  
                      7) จัดท ำบันทึกขออนุมัติเพ่ือไปปฏิบัติรำชกำรตำมแผน 
 8) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน และรำยไตรมำส   

 5.2.6 การรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน        
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ด ำเนินกำร ได้แก่ (1) กำรจัดสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ       
(2 ) กำรสอนเสริมระดับปริญญำตรี  (3) กำรสอบ  E-testing  (4) กำรสอบ Walk-in Exam            
(5) กำรฝึกซ้อมย่อยพิธีกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร และ (6) กำรประสำนกำรสอบ ณ สนำมสอบ
ประจ ำจังหวัดที่ตั้งของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก งำนที่ตอ้งปฏิบัติ มีดังนี ้
 1) จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนเพ่ือรองรับกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน  

 2) ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก  
(งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และงำนบริกำรสื่อและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ) เพ่ือแต่งตัง้บุคลำกรปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน   
 3) เขียนใบขออนุญำตกำรใช้ห้องจำกหน่วยงำนเพ่ือกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน  
 4) จัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร บัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติงำน      
ในวันจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และแบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม 
 5) จัดท ำบันทึกขออนุมัติกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในวันจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน 
 6) จัดท ำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ (ถ้ำมี)   
 7) จัดท ำบันทึกขออนุมัติยืมเงิน เพ่ือกำรจัดกิจกรรมตำมระเบียบกำรเงิน (ถ้ำมี) 
 8) จัดท ำบันทึกส่งหลักฐำนชดใช้เงินยืมตำมระเบียบกำรเงิน (กรณียืมเงิน) 
 9) จัดท ำบันทึกส่งต่อเอกสำรให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเมื่อสิ้นสุด 
กำรจัดกิจกรรม  
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 10) จัดท ำบันทึกเบิกเงินจ่ำยค่ำตอบแทนให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำน  
(กรณีไม่ได้ยืมเงิน) 
 11) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำน  
(ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) และ 
 12) ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยงข้องกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน ประกอบด้วย ส ำนักบัณฑิตศึกษำ ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักวิชำกำร  
ส ำนักทะเบียนและวัดผล  และกองคลัง  
  8.2.7 การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่าง ๆ งำนที่ต้องปฏิบัติ มีดังนี ้
  1) ส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  
  2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ก ำหนดวัน เวลำ ระยะเวลำ
กำรจัดกิจกรรม สถำนที่ และวิทยำกร เป็นต้น 

  3) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์  
 4) จัดท ำบันทึกขออนุมัติเกี่ยวกับกำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเงิน เช่น 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ถ้ำมี) บันทึกขออนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมระเบียบกำรเงิน 
เตรียมวัสดุ อุปกรณ ์แผ่นพับ แผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 
 5) เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมระเบียบกำรเงิน และพัสดุ 
 6) สรุปและประเมินผล เป็นกำรประเมินผลกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมผลลัพธ์ 
กำรด ำเนินกำรใน ข้อ 1-5 และน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
  5.2.8 ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลัย  งำนที่ต้องปฏิบัติ มีดังนี้ 
                      1) เขำ้ร่วมกิจกรรมหน่วยงำนอื่น ๆ ในท้องถิ่น 

   2) จัดนิทรรศกำรหลักสูตรกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัย                
ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ และอ ำเภอเคลื่อนที่ 
  5.2.9 การดูแลมาตรฐานเครือข่ายการให้บริการในท้องถิ่น  งำนที่ปฏิบัติ มีดังนี้ 
        1) ประสำนงำนเครือข่ำยกำรให้บริกำรในท้องถิ่น ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
        2) จัดท ำแผนกำรปฏิบัติ งำน เพ่ือออกไปเยี่ ยมเครือข่ำยในท้องถิ่น 
ประกอบด้วย วัน- เวลำ บุคลำกร งบประมำณ และรถยนต์ 
        3) จัดท ำบันทึกขออนุมัติแผนกำรปฏิบัติรำชกำร 
        4) จัดท ำบันทึกขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
        5) เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
                          6) สรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำร และรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
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   5.2.10 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยงานทางด้านการศึกษา 
เสนอแนะควำมเห็นทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำนโยบำย แผน มำตรฐำนกำรศึกษำ หลักสูตร 
แบบเรียน ต ำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กำรแนะแนวกำรศึกษำ กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ จัดท ำเอกสำรวิชำกำร คู่มือเกี่ยวกับ
งำนในควำมรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงำนทำงด้ำนวิชำกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยพัฒนำเอกสำรวิชำกำร คู่มือเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ 
และเผยแพร่ผลงำนทำงด้ำนกำรบริกำรกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัย  เพ่ือ
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนวิชำกำร เทคนิควิธีกำร ก ำหนดแนวทำง พัฒนำระบบและมำตรฐำนของงำน
ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น หรือเพ่ือหำวิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรบริกำร
กำรศึกษำ  เช่น งำนวิจัย เรื่อง รูปแบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จแก่นักศึกษำในระบบกำรศึกษำ
ทำงไกลของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก โดยได้รับทุนวิจัยทำงกำรด้ำนกำรศึกษำทำงไกล 
(ป ระ เภ ท พั ฒ น ำศั ก ย ภ ำพ ก ำรวิ จั ย ) ป ระ จ ำปี  2 5 5 3  จ ำก ส ถ ำบั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำรกำรศึกษำ ณ หน่วยบริกำรแบบครบ
วงจรของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก และคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

  5.2.11 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
หน่วยงำน กรรมกำรตรวจเงินคงเหลือประจ ำวัน กำรตรวจกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของหน่วยงำน กำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน และปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร     
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ล ำดับที่ 1 ในกรณีไปรำชกำร  

 
จำกลักษณะงำนที่ปฏิบัติทั้งหมดดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติเป็นประจ ำ  

แต่ในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในครั้งนี้  ผู้รับผิดชอบงำนต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
จะเลือกชิ้นงำน กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
เป็นหัวข้อในกำรจัดท ำคู่มือ มีกระบวนงำนที่ส ำคัญต้องด ำเนินกำร กำรจัดท ำค ำของบประมำณ
ประจ ำปีของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยกและส ำนักบัณ ฑิตศึกษำ)        
ก ำรจั ดท ำข้ อมู ลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรจั ดกิ จก รรมกำรสั มมน ำเส ริม ระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ กษ ำ                  
(ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) กำรด ำเนินกำรก่อนวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ กำร
ด ำเนินกำรในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ และกำรด ำเนิ นกำรหลังวันจัด
กิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) โดยมีผังกระบวนงำน 
(Flow Chart) แสดงได้ ดังภำพที่ 6 
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(Flow Chart)  
 

 

ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 

 

   

ขั้นตอนที่ 2 ส านักบัณฑิตศึกษา จัดท าข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับ 
การสัมมนาเสริมระดบับณัฑิตศึกษาใหก้ับ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

 

   

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการก่อนวันจัดกิจกรรม 
การสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกอบด้วย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบตัิงานในวันจัดกิจกรรม 
การสัมมนาเสริมระดบับณัฑิตศึกษา เตรียมสถานที่    
และโสตทัศนูปกรณ ์ เตรียมงานด้านเอกสาร และอ่ืน ๆ  
 

 

   

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการในวันจัดกจิกรรม 
การสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกอบด้วย ประสานงานทั่วไป รบัลงทะเบียน 
(นักศึกษาและอาจารย์) ประสานที่พัก ประสานจดัซื้อ
อาหาร (ถ้านักศึกษาและอาจารย์ต้องการ)  แจกแบบ
ประเมินฯ และเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดูแล
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องสมัมนา ส่งต่อเอกสารให้
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เป็นผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา
เสริมระดบับณัฑิศึกษา ดูแลความสะอาดห้องเรยีน และ
บริเวณรอบๆ และ อ่ืน ๆ  

 

   

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการหลังวันจัดกจิกรรม 
การสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกอบด้วย จัดท าหลักฐานเบิก-จ่ายเงินการปฏบิัตงิาน
ของบุคลากร รายงานผลการจัดกิจกรรม             
ระดับบัณฑิตศึกษา ส่งต่อเอกสารข้อมลูที่เกี่ยวข้อง      
ให้ผู้รับผิดชอบ (ส านักบัณฑิตศึกษา) และ อ่ืน ๆ 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

เร่ิม 

  ส านักบณัฑิตศึกษา 

สิ้นสุด 

 ภาพที่ 6 ผังกระบวนงานการจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษาระหว่าง 
                    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกกับส านักบัณฑิตศึกษา 
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บทท่ี 3 
 

องค์ประกอบของงาน 
 

 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเป็นมหำวิทยำลัยระบบเปิด และใช้ระบบกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกล จัดตั้งขึ้นเพ่ือขยำยและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแก่ประชำชน และเพ่ือ
เพ่ิมกำรบริกำรทำงวิชำกำรและเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงได้
จัดตั้งหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยในภูมิภำคที่มีชื่อว่ำ “ศูนย์วิทยพัฒนำ” กระจำยอยู่ในภูมิภำค       
ทั่วประเทศ จ ำนวน 10 แห่ง และศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เป็น 1 ในจ ำนวน 10 แห่ง            
ซึ่งเปิดให้บริกำรเมื่อปี 2543 มีพ้ืนที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรกำรบริกำรกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำ
ทำงไกลตำมพันธกิจที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย ประกอบด้วย  9  จังหวัด  ได้แก่  (1) จังหวัด
นครนำยก  (2) ปรำจีนบุรี  (3) ปทุมธำนี (4) นนทบุรี  (5) พระนครศรีอยุธยำ (6) สมุทรปรำกำร     
(7) กรุงเทพมหำนคร (8) ฉะเชิงเทรำ และ (9) จังหวัดสระบุรี (ตำมมติที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
ประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่  9 เมษำยน 2549). มีบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริกำร
กำรศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยในฐำนะตัวแทนของมหำวิทยำลัยในภูมิภำค 
ดังนี้  (ประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เรื่อง  โครงสร้ำงกำรบริหำรศูนย์วิทยพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.,2550.) 

1) กำรรณรงค์รับสมัครนักศึกษำใหม่  
2) กำรจ ำหน่ำยระเบียบกำรสมัครเป็นนักศึกษำใหม ่ 
3) กำรรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  
4) กำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  
5) กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่  
6) กำรตอบค ำถำม/กำรรับใบค ำร้อง   
7) กำรรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  
8) กำรจัดนิทรรศกำร  
9) กำรดูแลมำตรฐำนเครือข่ำยกำรให้บริกำรในท้องถิ่น   
10) กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษำ ชมรมบัณฑิต  
11) กำรจัดกิจกรรมร่วมกับสมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำช   
12) ควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย   
13) กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในลักษณะต่ำง ๆ และ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14)งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย     

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


 

 

 จะเห็นได้ว่ำ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในระบบ 
กำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยของงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัด                  
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก มีขอบเขตควำมรับผิดชอบเป็นจ ำนวนมำกแต่เนื่องจำกมหำวิทยำลัย     
มีแนวนโยบำยให้ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เป็นหน่วยให้บริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยใน
ภูมิภำค ดังนั้น จึงมีกำรถ่ำยทอดภำรกิจในระดับมหำวิทยำลัยด้ำนกำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสู่กำร
ปฏิบัติในระดับหน่วยงำนในภูมิภำค สรุปได้ ดังภำพท่ี 7 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 7 โครงสร้างการจัดการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบ 
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 
จำกภำพที่ 7 มีกำรด ำเนินงำนโดยกำรถ่ำยทอดภำรกิจในระดับมหำวิทยำลัยด้ำนกำรจัดกำร    

กำรจัดกิจกรรมกำรกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
สู่กำรปฏิบัติในระดับหน่วยงำนในภูมิภำค หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
โดยมีงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำทำงไกล
ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชในภูมิภำค 

 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 

 

ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 

 

งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 

 

ระดับมหำวิทยำลัย 

ระดับหน่วยงำนในภูมิภำค 

 

จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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ทั้งนี้ ภำรกิจกำรรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.  
นครนำยก ปัจจุบัน ด ำเนินกำร ได้แก่ (1) กำรจัดสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ (2) กำรสอนเสริม
ระดับปริญญำตรี (3) กำรสอบ E-testing  (4) กำรสอบ Walk-in Exam (5) กำรฝึกซ้อมย่อยพิธีกำร
พระรำชทำนปริญญำบัตร และ (6) กำรประสำนกำรสอบ ณ สนำมสอบประจ ำจังหวัดที่ตั้งของ     
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ซึ่งลักษณะงำนทีต่้องปฏิบัติ มีดังนี ้
 1. จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนเพ่ือรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

 2. ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก  
(งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร และ งำนบริกำรสื่อและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ) แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน   
 3. เขียนใบขออนุญำตกำรใช้ห้องจำกหน่วยงำนเพื่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
 4. จัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร บัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ในวันจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และแบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
 5. จัดท ำบันทึกขออนุมัติกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในวันจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 6. จัดท ำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ (ถ้ำมี)   
 7. จัดท ำบันทึกขออนุมัติยืมเงิน เพ่ือกำรจัดกิจกรรมตำมระเบียบกำรเงิน (ถ้ำมี) 
 8. จัดท ำบันทึกส่งหลักฐำนชดใช้เงินยืมตำมระเบียบกำรเงิน (กรณียืมเงิน) 
 9. จัดท ำบันทึกส่งต่อเอกสำรให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรม  
 10. จัดท ำบันทึกเบิกเงินจ่ำยค่ำตอบแทนให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำน (กรณีไม่ได้ยืมเงิน) 
 11. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำน (ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก) และ 
 12. ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยงข้องกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำร
สอน ประกอบด้วย ส ำนักบัณฑิตศึกษำ ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักวิชำกำร ส ำนักทะเบียนและ
วัดผล  และกองคลัง  
 ส ำหรับกำรด ำเนินกำรกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย -         
สุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.  นครนำยก นี้ เป็นควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำน
ส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ซึ่งกำรด ำเนินกำรจะต้องมีควำมเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนและบุคคล     
เป็ น จ ำ น ว น ม ำ ก  ทั้ ง ภ ำ ย ใน ศู น ย์ วิ ท ย พั ฒ น ำ  ม ส ธ . น ค ร น ำ ย ก  แ ล ะ บุ ค ค ล จ ำ ก
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชที่ท ำกำรส่วนกลำง (จังหวัดนนทบุรี) ทั้งนี้ สำมำรถแสดงกระบวนงำน
ที่เกี่ยวข้องจัดกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก แสดงได้  ดังภำพที่ 8 ถึง ภำพที่ 11 ดังนี้ 
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 ภาพที่ 8 กระบวนงานการจัดการการจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

           
 จำกภำพที่  8 เป็นกระบวนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก สู่กำรปฏิบัติในระดับหน่วยงำนใน
ภูมิภำค โดยมีงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก รับผิดชอบกำรด ำเนิ นกำรกำรจัดกิจกรรม กำรสัมมนำเสริมระดับบัณ ฑิ ตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ส ำนักบัณฑิตศึกษำ 
 

ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 

งำนส่งเสรมิและบริกำรกำรศึกษำ  
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 

 

ด ำเนินกิจกรรมตำมทีม่หำวิทยำลยัก ำหนด 

หน่วยงำนภำยใน              
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 

นครนำยก 

 

หน่วยงำนภำยนอก                 
(ส ำนักบัณฑติศึกษำ/สำขำวิชำ/ 

อำจำรย์/นักศึกษำ) 
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จัดกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ 
                 ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ 
                 ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรประสำนงำน 

เร่ิมตน้ 

ผู้อ านวยการ ศวน. มสธ. นครนายก 

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 

ศวน. มสธ. นครนายก 

การเตรียมการ 

-ศึกษาระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง 

-ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ัง
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 

 

หน่วยงานภายนอก 
หน่วยงานย่อยภายใน           
ศวน. มสธ. นครนายก 

1.ส านักบัณฑิตศึกษา ประสานงานใน
รายละเอียดก าหนดการจัดกิจกรรม เช่น 
อาจารย์ผู้สอน จ านวนห้องเรียน การจอง
และเบกิจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากร 

2.สาขาวิชา(อาจารย์ท่ีสอน)ประสาน
ความต้องการสื่ออุปกรณ์ทีต่้องการใช้ใน
ห้องเรยีน รปูแบบการจดัห้องเรียน 
การจัดหาทีพ่กัค้างคนื (ถ้าต้องการ) 

3.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ประสานการจัดหาทีพ่กั (กรณคี้างคืนถ้า
ต้องการ) จัดหา และซ้ืออาหารส าหรบั
บรกิารนกัศึกษา) 

 
 
 
 

 
 

1.งานอ านวยการและธุระการ เขียนใบขอ
อนญุาตใช้ห้องประชุมเพื่อการจัดกิจกรรม 
ประสานจัดท าค าสั่งการปฏิบตัิงาน 
ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินค่าปฏบิตัิงานของ
บุคลากร (จัดท าสัญญายืมเงิน และชดใช้
เงินยืมตามระเบียบการเงิน 
2.งานส่งเสริมและบรกิารการศกึษา จัด
บุคลากรปฏบิัติงานในวันจัดกิจกรรม     
ปฏิบตัิหน้าที่ให้บริการการศกึษา  
3.งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศกึษา 
ประสานเจ้าหน้าทีเ่ทคโนโลยีการศกึษา    
เพือ่ปฏบิตัิงานในวันกิจกรรม 
ประสานการใช้สืออปุกรณ์ตามที่อาจารย์ 
แจ้งความประสงค ์
 

P 

จัดกจิกรรมตามวนัและเวลาทีก่ าหนด 

ประเมินผล/รายงานผลการจัดกิจกรรม การส่งต่อ
เอกสารให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

(ศวน. มสธ. นครนายก และ ส านักบัณฑติศึกษา) 

ส่งหลักฐานเพ่ือการเบิกจา่ยเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(งานการเงินของศวน. มสธ. นครนายก) 

ปรับปรุง สิ้นสุดการปฏิบตัิงาน 

 D 

C 
A 

      ภาพที่ 9 กระบวนงานการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการสัมมนาเสรมิ 
                 ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
                                ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
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 จำกภำพที่ 9 เป็นกระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับ
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก จะมีกำร
ปฏิบัติงำนในลักษณะเป็นวงจรคุณภำพ (PDCA) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรกำรจัดกำรสัมมนำ
เสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก       
ที่จะจัดขึ้น กล่ำวคือ 
 Plan (P) เป็นกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับ
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนดขึ้น โดยมีหัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ รับผิดชอบ ด ำเนินงำนซึ่งมี
ลักษณะงำนประกอบด้วย กำรเตรียมกำรก่อนวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
ประสำนงำนหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
และภำยนอกจำกมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชที่ท ำกำรส่วนกลำง  (จังหวัดนนทบุรี) รวมทั้ง
สำขำวิชำต่ำง ๆ และอำจำรย์สัมมนำเสริม ประสำนรำยละเอียดก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำ
เสริมระดับบัณฑิตศึกษำ เช่น ชื่ออำจำรย์ จ ำนวนห้องเรียน รำยชื่อนักศึกษำ ประสำนกำรจอง
งบประมำณค่ำตอบแทนบุคลำกรปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
ประสำนกำรเบิก - จ่ำยค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ประสำนกำรจัดหำที่พัก (กรณีค้ำงคืน
ของนักศึกษำถ้ำต้องกำร) เขียนรำยละเอียดข้อมูลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ
ลงในแบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องเพ่ือกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ ประสำนกำร
ติดตั้งสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประสำนจัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับ
บัณฑิตศึกษำ ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่บริกำรสื่อโสตทัศนศึกษำ และ 
นักกำรภำรโรง เป็นต้น 
 Do (D) เป็นกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ตำมค ำสั่งของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
ในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ ท ำหน้ำที่ ประสำนงำนทั่วไป รับลงทะเบียน 
(นักศึกษำและอำจำรย์) กำรตอบค ำถำมนักศึกษำ ดูแลสื่อโสตทัศณูปกรณ์ ดูแลควำมเรียบร้อย
ห้องเรียน จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม (ถ้ำมีนักศึกษำและอำจำรย์ต้องกำร) ประสำนกำรจัดหำที่พัก 
(กรณีค้ำงคืนของนักศึกษำถ้ำต้องกำร) แจกแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำ
เสริมระดับบัณฑิตศึกษำ เก็บรวบรวมเอกสำรและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับ
บัณฑิตศึกษำเมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ และส่งต่อเอกสำรให้
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน (หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ)  
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 Check (C) เป็นกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก มีแนวทำง
ด ำเนินกำรดังนี้ คือ  

1) ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก จัดท ำและเตรียมแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ (ส ำหรับนักศึกษำและส ำหรับอำจำรย์) 

2) รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย-  
สุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก จะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 2 ลักษณะ คือ  
       (2.1) ผู้ปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
(เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ) จะสรุปและรำยงำนเมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม       
ระดับบัณฑิตศึกษำ และส่งต่อเอกสำรให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน (หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำร
กำรศึกษำ) 
       (2.3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก) เป็นรำยเดือน รำยไตรมำส และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยมีหัวหน้ำงำน
ส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ซึ่งรำยงำนนี้จะมีงำนอ ำนวยกำร
และธุรกำรเป็นผู้รวบรวมและรำยงำนต่อมหำวิทยำลัย 
 Action (A) เป็นกำรปรับปรุงแก้ไขงำนบริกำรกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับ
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.  นครนำยก ซึ่งผู้รับผิดชอบ
จะน ำผลกำรประเมินที่ได้รับจำกแบบประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรม
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำของหน่วยงำน โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง ควำมประทับใจ        
ควำมรวดเร็ว ควำมมีประสิทธิภำพ และกำรบรรลุผลส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
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 ภาพที่ 10 บทบาทและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในวันจัดกิจกรรม 

 การสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

 
    จำกภำพที่ 10 เป็นกำรสรุปบทบำทและหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำร
สัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก ประกอบด้วย 3 ต ำแหน่ง ดังนี้    

 1. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ท ำหน้ำที่   
 1.1 ประสำนงำนทั่วไป  
                           1.2 ตอบค ำถำม (นักศึกษำและอำจำรย์) 

      1.3 รับลงทะเบียน (นักศึกษำและอำจำรย์)  
      1.4 จัดเตรียมสื่อเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนตำมที่อำจำรย์แจ้ง  

                            1.5 ประสำนจัดซื้ออำหำร (ถ้ำมีนักศึกษำและอำจำรย์ต้องกำร) 
       1.6 ประสำนห้องพักกรณีค้ำงคืน (ถ้ำมีนักศึกษำและอำจำรย์ต้องกำร) 

เจ้าหน้าทีบ่ริการการศึกษา  
ท าหน้าที่ ประสำนงำนฯ ตอบ
ค ำถำม รับลงทะเบียนฯ เตรียม
สื่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกำร
เรียนกำรสอน แจก/เก็บแบบ
ประเมินฯ ประสำนจัดซ้ือ
อำหำร ที่พัก เก็บรวบรวม
เอกสำร และส่งต่อเอกสำรเมื่อ
สิ้นสุด กำรปฏบิัติงำนในวันจัด 
  กิจกรรม  
 

เจ้าหน้าทีบ่ริการสื่อโสต
ทัศนศึกษา ท าหน้าที่  
ดูแลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
ห้องสัมมนำเสริม 
ในวันจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย และ
จัดเก็บเมื่อสิ้นสุด 
กำรจัดกิจกรรม 

นักการภารโรง ท าหน้าที่ ดูแลควำม
เรียบร้อย และควำมสะอำดของห้องเรียน 
ห้องน้ ำ อำคำร สถำนทีบ่ริเวณรอบ ๆ จดัซ้ือ
อำหำรส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์สัมมนำ
เสริม (ถ้ำต้องกำร) 

 
กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม

ระดับบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช

ของศูนย์วิทยพัฒนำ  มสธ. 
นครนำยก 
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  1.7 แจกแบบประเมินควำมพึงพอใจ และเก็บรวบรวมเมื่อสิ้นสุดกำร
ปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ  
                            1.8 เก็บรวบรวมเอกสำรและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำ
เสริมระดับบัณฑิตศึกษำเมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
และส่งต่อเอกสำรให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน (งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ) 
 2. เจ้าหน้าที่บริการสื่อโสตทัศนศึกษา ท ำหน้ำที ่ดูแลสื่อโสตทัศนูปกรณ์  
ห้องสัมมนำเสริมในวันจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และจัดเกบ็เมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรม 
  3. นักการภารโรง ท ำหน้ำที่ ดูแลควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของ
ห้องเรียน ห้องน้ ำ อำคำร สถำนที่บริเวณรอบ ๆ จัดซื้ออำหำรส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์สัมมนำ
เสริม (ถ้ำต้องกำร) 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 11 กระบวนงานการสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริม 
              ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                

                   ของศูนย์วิทยพัฒน มสธ. นครนายก 
 
 จำกภำพที่ 11 เป็นกระบวนงำนกำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก             
จะมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันโดยเจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำและ
ส่งต่อเอกสำรให้หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ เพ่ือสรุปและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำร
สัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ และน ำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก       
ทุกครั้งหลังสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรม และมีกำรส่งต่อเอกสำรให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักเมื่อสิ้นสุดกำร
จัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ (ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) ซึ่งจะมีงำนอ ำนวยกำรและ
ธุรกำรเป็นผู้รวบรวมและรำยงำนผลกำรจัดเป็นรำยเดือน รำยไตรมำส และค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี   
 

หัวหน้ำงำน       
ส่งเสิรมและ 

บริกำรกำรศึกษำ 
 ศูนย์วิทยพัฒนำ

มสธ. 
นครนำยก 

 

 
หัวหน้ำหน่วยงำน 

(ผู้อ ำนวยกำร         
ศูนย์วิทยพัฒนำ 
มสธ. นครนำยก) 

 

    ส ำนักบัณฑิตศึกษำ 

รำยเดือน รำยไตรมำส 
และค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 

 

 
เจ้ำหน้ำท่ี
บริกำร
กำรศึกษำ 
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ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องเพ่ือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกิจกรรม           
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก ซึ่งเป็นหน่วยให้บริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยในภูมิภำค (ประกอบด้วย  ประกำศ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2555 ประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยใน
ก ำ ร บ ริ ก ำ ร ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ   (ฉ บั บ ที่  2 )  พ .ศ .  2 5 5 6  ป ร ะ ก ำ ศ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เรื่อง อัตรำค่ำบริกำรห้อง
ป ระชุ มและห้ อ งสั ม มน ำของศู นย์ วิท ย พัฒ นำ  มสธ . นครน ำยก พ .ศ . 2557  ป ระกำศ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เรื่อง มำตรกำรในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของมหำวิทยำลัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562) รำยละเอียดประกำศต่ำง ๆ ได้แสดงไว้ในภำคผนวก  
 

สรุป 
 โดยภำระงำนที่รับผิดชอบของต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร มีควำมเกี่ ยวข้องกับ
งำนด้ำนกำรรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยในภูมิภำค
ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประสำนงำนต้องสัมพันธ์กับบุคคลทั้งภำยในและหน่วยงำน
ภำยนอก เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด และถูกต้องตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอน มีกระบวนกำร
และวิธีปฏิบัติงำนอย่ำงละเอียด ซึ่งจะน ำเสนอในบทที่ 4 ต่อไป 
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บทท่ี 4 

 

ขัน้ตอนวิธีการปฏิบัติงาน   
 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 
หมวด 2 กำรจัดกำรศึกษำ “ข้อ 3 มหาวิทยาลัยจัดระบบและวิธีการศึกษา การให้ความรู้ และการให้
ค าแนะน าปรึกษาด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์และนักศึกษาตามแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม 
รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร ” และ “ข้อ 4 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีแหล่งบริการการศึกษาในส่วนกลาง ณ ส านักบรรณสารสนเทศ และส่วนภูมิภาค 
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ และศูนย์บริการการศึกษาอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ” 
 จำกข้อบังคับมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 
2560 ที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ซึ่งเป็นหน่วยให้บริกำรกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชในภูมิภำค มีภำระงำนที่ต้องรับผิดชอบกำรรองรับกำรจัดกิจกรรม  
กำรเรียนกำรสอนตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และองค์ประกอบของระบบงำนกำรจัดกิจกรรมกำร
สัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก ตำมที่ก ำหนดไว้ในบทที่ 3 ดังนั้น บทที่ 4 จะขออธิบำยขั้นตอนวิธีกำรปฏิบัติงำนและ
กระบวนงำนที่เกิดข้ึนจริงส ำหรับศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เท่ำนั้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง มั่นใจ ครบถ้วนถูกต้องตำมระเบียบ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

การจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  
 
 กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของ    
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดขึ้น เพ่ือกำรให้ควำมรู้ และกำรให้
ค ำแนะน ำปรึกษำด้วยวิธีกำรนัดหมำยระหว่ำงอำจำรย์กับนักศึกษำตำมแต่ละช่วงเวลำที่เหมำะสม 
รวมทั้งเข้ำร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นประจ ำทุก          
ภำคกำรศึกษำ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ซึ่ ง เป็นหน่วยให้บริกำรกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชในภูมิภำค มีขั้นตอนและกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำร



 

 

สัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน       
ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนที่ 2  กำรจัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกำรส่งข้อมูลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม
ระดับบัณฑิตศึกษำ ขั้นตอนที่  3 กำรด ำเนินกำรก่อนวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับ
บัณฑิตศึกษำ ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินกำรในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ และ 
ขั้นตอนที่ 5 กำรด ำเนินกำรหลังวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ โดยมีงำนส่งเสริม
และบริกำรกำรศึกษำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก รับผิดชอบใน
กำรด ำเนินกำรกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น และได้รวบรวม
ประมวลจำกตัวอย่ำงเอกสำรที่เกี่ยวข้อง แสดงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ไดด้ังนี้ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง 
ห น่ ว ย ง ำ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร สั ม ม น ำ เส ริ ม ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยกและส ำนักบัณฑิตศึกษำ) ซึ่งกำร
จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีส ำหรับกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำของ
หน่วยงำน นี้ จะด ำเนินกำรไปพร้อมกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและงบประมำณรำยจ่ำยเงิน
รำยได้มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน โดยมีกระบวนงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรและงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ แสดงได้ ดังตัวอย่ำง
เอกสำรที่ 1 ถึง ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 8 
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ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 1 หนังสือประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
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จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 1  งำนวิเครำะห์แผนและงบประมำณ กองแผนงำน 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ 
ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ส่งหนังสือให้หน่วยงำนต่ำง ๆ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและ
งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

 

ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 2 กำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีของ 
   ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เพ่ือรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รายละเอียดประกอบค าขอจัดสรรค่าล่วงเวลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.รหัสและชื่อผลผลิต/โครงการ ก 1.3.8 (10) ผลผลิตการบริการการศึกษา  
  ชื่อกิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย รับสมัครนักศึกษา บริการงานทะเบียนนักศึกษา และ รองรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
3. แหล่งเงิน         เงินรายได้    เงินกองทุน  เงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 
ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ (ระบุเนื้อหา
ท่ีปฏิบัติงาน พร้อม
ท้ังก าหนดปริมาณ
งาน  ที่ท าให้
ชัดเจน) 
 

หน่วยนับ 
(ช้ิน 
รายการ 
เร่ือง คร้ัง
ฯลฯ) 

(1) 

ปริมาณ
งานที่คาด
ว่าจะ
เกิดข้ึน (ปี 
2562) 

(2) 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี
ใช้/หน่วย
นับ  
 

(3) 

จ านวนคน
ท่ีใช้
ปฏิบัติงาน
ช่วงเวลา/
ช่ัวโมง 

(4) 

จ านวนช่ัวโมง
ท้ังหมดของการ
ปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา  
 
(5)=(2)x(3)x(4) 

อัตรา    
(50 บาท) 
/ช่ัวโมง 
 
 

(6) 

จ านวนเงิน 
 
 
 
 
(5)=(2)x(3) 

เหตุผลความ
จ าเป็น 

1.งานทะเบียน
นักศึกษาเก่า 

      1,800  
 
 
 
 
 

เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานกรณี
เร่งด่วน 

วันธรรมดา วัน 12 3 1 36 50 1,800 
2.งานรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ 

      1,650 

วันธรรมดา วัน 11 3 1 33 50 1,650 
3.งานจัดท าแผน/
โครงการและ
งบประมาณ
ประจ าปี 

      2,000 

วันธรรมดา วัน 2 3 2 12 50 600 
วันหยุด-นักขัต

ฤกษ์ 
วัน 2 7 2 28 50 1,400 

4.งานให้บริการ
นักศึกษา (oSS) 

      34,650 ให้บริการนักศึกษา 
(OSS) ในวันเสาร์-
อาทิตย์ วันหยุด-นักขัต

ฤกษ์ 
วัน 99 7 1 693 50 34,650 

5.กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

      6,600 ให้บริการนักศึกษา 
กิจกรรมการเรียน
การสอนในวันเสาร์
และอาทิตย์ 

วันธรรมดา วัน 3 3 3 27 50 1,350 
วันหยุด-นักขัต

ฤกษ์ 
วัน 5 7 3 105 50 5,250 

รวมท้ังสิ้น       46,700  
 

หมายเหตุ : งานประจ าที่ต้องปฏิบัติงานล่วงเวลา/นอกเวลาราชการควรก าหนดเฉพาะงานที่จ าเป็นเร่งด่วนและมีปริมาณ 
               มากพอที่จะปฏิบัติในเวลา 3 ชั่วโมง 7 ชั่วโมงได้ ตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
               การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2555 และประกาศฯ เรื่อง มาตรการในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
               มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
 

 

แบบ รด 04 

38 



 

 

จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 2 เป็นกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีของ 
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เพ่ือรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจะด ำเนินกำรจัดท ำไป
พร้อมกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้มหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณของหน่วยงำน 

 

ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 3 งบประมำณที่มหำวิทยำลัยอนุมัติเพ่ือรองรับกำร 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในภูมิภำคของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 3 เป็นเอกสำรแสดงงบประมำณที่มหำวิทยำลัย 

อนุมัติให้กับศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เพื่อรองรับกำรกิจกรรมกำรเรียน 
 

                                         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
รหัสโปรแกรม :    PLRP 14- รำยงำนเล่มงบประมำณรำยจ่ำย   
แผน : 001 แผนงบประมำณประจ ำปี 2562 
แหล่งเงิน : 2100 เงินรำยได้ 
ผลผลิตระดับมหำวิทยำลัย : กำรผลิตบัณฑิต 
แผนงำน : ก แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ภำรกิจพ้ืนฐำน/โครงกำรยุทธศำสตร์ :  ก1.3 พัฒนำกำรให้บริกำรกำรศึกษำ 
ผลผลิตระดับกิจกรรม/โครงกำร  :  ก1.3.8(10) ผลผลิตกำรบริกำรกำรศึกษำ ศวน. มสธ. นครนำยก  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก                                  
        

รหัส งบรำยจ่ำย/รำยกำร จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ค ำอธิบำย 

521100 ค่ำตอบแทน 46,700  
   -ค่ำล่วงเวลำ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนให้บริกำรรับ
สมัครนักศึกษำใหม่ บริกำรงำนทะเบียน
นักศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนที่จ ำเป็น 
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ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 4 งบประมำณที่มหำวิทยำลัยอนุมัติกำรจัด 
กิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่
บริกำรกำรศึกษำ ส ำนักบัณฑิตศึกษำ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 4 เป็นเอกสำรแสดงงบประมำณที่มหำวิทยำลัย 
อนุมัติให้กับส ำนักบัณฑิตศึกษำ ส ำหรับเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ ในกำรจัดกิจกรรม
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
 
 
 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
รหัสโปรแกรม :    PLRP 14- รำยงำนเล่มงบประมำณรำยจ่ำย   
แผน : 001 แผนงบประมำณประจ ำปี 2562 
แหล่งเงิน : 2100 เงินรำยได้ 
ผลผลิตระดับมหำวิทยำลัย : กำรผลิตบัณฑิต 
แผนงำน : ก แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ภำรกิจพ้ืนฐำน/โครงกำรยุทธศำสตร์ :  ก1.1 พัฒนำวิชำกำร 
ผลผลิตระดับกิจกรรม/โครงกำร  :  ก1.1.20(1) ผลผลิตกำรจัดกำรกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ระดับปริญญำโท 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักบัณฑิตศึกษำ                       
 

รหัส งบรำยจ่ำย/รำยกำร จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ค ำอธิบำย 

521100 ค่ำตอบแทน 14,449,600  
   -ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

งำนสัมมนำเสริมประจ ำชุดวิชำ จ ำนวน 4 
ชุดวิชำ ชุดวชิำละ 20 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน 
คนละ 2 วัน วันละ 350 บำทเป็นเงิน 
56,000 บำท 
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ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 5 งบประมำณที่มหำวิทยำลัยอนุมัติกำรจัดกิจกรรม 
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่บริกำร
สื่อโสตทัศนศึกษำ ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 5 เป็นเอกสำรแสดงงบประมำณที่มหำวิทยำลัย 
อนุมัติให้กับส ำนักบัณฑิตศึกษำ ส ำหรับเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่บริกำรสื่อโสตทัศนศึกษำ ในกำร   
จัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
รหัสโปรแกรม :    PLRP 14- รำยงำนเล่มงบประมำณรำยจ่ำย   
แผน : 001 แผนงบประมำณประจ ำปี 2562 
แหล่งเงิน : 2100 เงินรำยได้ 
ผลผลิตระดับมหำวิทยำลัย : กำรผลิตบัณฑิต 
แผนงำน : ก แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ภำรกิจพ้ืนฐำน/โครงกำรยุทธศำสตร์ :  ก1.1 พัฒนำวิชำกำร 
ผลผลิตระดับกิจกรรม/โครงกำร  :  ก1.1.20(1) ผลผลิตกำรจัดกำรกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ระดับปริญญำโท 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักบัณฑิตศึกษำ                       
 

รหัส งบรำยจ่ำย/รำยกำร จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ค ำอธิบำย 

521100 ค่ำตอบแทน 14,449,600  
   -ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่บริกำรสื่อโสตทัศน

ศึกษำ  
งำนสัมมนำเสริมประจ ำชุดวิชำ จ ำนวน 4 
ชุดวิชำ ชุดวชิำละ 20 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน 
คนละ 2 วัน วันละ 350 บำทเป็นเงิน 
56,000 บำท 
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ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 6 งบประมำณที่มหำวิทยำลัยอนุมัติกำรจัดกิจกรรม 
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (ค่ำตอบแทนนักกำรภำรโรง 
ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 6 เป็นเอกสำรแสดงงบประมำณที่มหำวิทยำลัย 
อนุมัติ ให้กับส ำนักบัณฑิตศึกษำ ส ำหรับเป็นค่ำตอบแทนนักกำรภำรโรง ในกำรจัดกิจกรรม           
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
รหัสโปรแกรม :    PLRP 14- รำยงำนเล่มงบประมำณรำยจ่ำย   
แผน : 001 แผนงบประมำณประจ ำปี 2562 
แหล่งเงิน : 2100 เงินรำยได้ 
ผลผลิตระดับมหำวิทยำลัย : กำรผลิตบัณฑิต 
แผนงำน : ก แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ภำรกิจพ้ืนฐำน/โครงกำรยุทธศำสตร์ :  ก1.1 พัฒนำวิชำกำร 
ผลผลิตระดับกิจกรรม/โครงกำร  :  ก1.1.20(1) ผลผลิตกำรจัดกำรกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ระดับปริญญำโท 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักบัณฑิตศึกษำ                       

รหัส งบรำยจ่ำย/รำยกำร จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ค ำอธิบำย 

521100 ค่ำตอบแทน 14,449,600  
   -ค่ำตอบแทนนักกำรภำรโรง  

งำนสัมมนำเสริมประจ ำชุดวิชำ จ ำนวน 4 
ชุดวิชำ ชุดวชิำละ 20 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน 
คนละ 2 วัน วันละ 350 บำทเป็นเงิน 
56,000 บำท 
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ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 7 งบประมำณที่มหำวิทยำลัยอนุมัติกำรจัดกิจกรรม 
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกร 
ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 7 เป็นเอกสำรแสดงงบประมำณที่มหำวิทยำลัย 
อนุมัติให้กับหน่วยงำนส ำนักบัณฑิตศึกษำ ส ำหรับเป็นค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกร ในกำรจัดกิจกรรม
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
 
 
 
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
รหัสโปรแกรม :    PLRP 14- รำยงำนเล่มงบประมำณรำยจ่ำย   
แผน : 001 แผนงบประมำณประจ ำปี 2562 
แหล่งเงิน : 2100 เงินรำยได้ 
ผลผลิตระดับมหำวิทยำลัย : กำรผลิตบัณฑิต 
แผนงำน : ก แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ภำรกิจพ้ืนฐำน/โครงกำรยุทธศำสตร์ :  ก1.1 พัฒนำวิชำกำร 
ผลผลิตระดับกิจกรรม/โครงกำร  :  ก1.1.20(1) ผลผลิตกำรจัดกำรกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ระดับปริญญำโท 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักบัณฑิตศึกษำ                       

รหัส งบรำยจ่ำย/รำยกำร จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ค ำอธิบำย 

521100 ค่ำตอบแทน 14,449,600  
   ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกร  

จ ำนวน 8 คนๆ ละ 3 ช.ม. ๆ ละ 150 
บำท เป็นเงิน 3,600 บำท 
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 ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกำรส่งข้อมูลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำ
เสริมระดับบัณฑิตศึกษำ หมำยถึง ขั้นตอนและกระบวนงำนที่หน่วยงำนสังกัดในส่วนกลำง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จังหวัดนนทบุรี (ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) ซึ่งเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักในกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จัดท ำ
หนังสือประสำนงำนและส่งข้อมูลรำยละเอียดของกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ
ให้หน่วยงำนในภูมิภำค (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) รำยละเอียดประกอบด้วย  

 1. ชื่อชุดวิชำที่จัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ  
 2. วัน เดือน ปี ที่ก ำหนดจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดบับัณฑิตศึกษำ  
 3. รำยชื่อนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ  
 4. อำจำรย์สัมมนำเสริม  
 แสดงได ้ดังตัวอย่ำงเอกสำรที่ 8 ถึง ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 10 
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 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่  8 ส ำนักบัณฑิตศึกษำซึ่งเป็นหน่วยงำนสังกัด       
ในส่วนกลำง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จังหวัดนนทบุรี ส่งหนังสือประสำนงำนและส่งข้อมูล
รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำให้หน่วยงำนในภูมิภำค             
(ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) 

                ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 8 รำยชื่อนักศึกษำที่เข้ำรับกำรสัมมนำเสริม 
                                         ระดับบัณฑิตศึกษำ 

                 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 8 หนังสือประสำนงำนและส่งข้อมูลรำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม 
    กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำให้หน่วยงำนในภูมิภำค (ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) 
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  ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 9 รำยชื่อนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำเสริม             
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 9 รำยชื่อนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำเสริม             
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งจัดท ำโดยส ำนักบัณฑิตศึกษำและส่งข้อมูล
ให้กับศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เพ่ือด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ  
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมท่ีก ำหนด 
 
 

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 

ชุดวิชำ 91723 กำรวิจัยและสถิติเพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 
กลุ่มนักศึกษำ :  ภำคตะวันออก 

วันที่สัมมนำเสริม อำจำรย์สัมมนำเสริม สถำนที่สัมมนำเสริม 
สัมมนำเข้ม 8-10 มีนำคม 62 อ.ดร.พลสรำญ  สรำญรมย ์ มสธ. 
คร้ังที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภำคม 62 อ.ดร.พลสรำญ  สรำญรมย ์ ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ.นครนำยก 
คร้ังที่ 2 วันที่ 6-7 กรกฎำคม 62 อ.ดร.พลสรำญ  สรำญรมย ์ ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ.นครนำยก 
 
ที ่ รหัสประจ ำตัว ช่ือ-สกุล จังหวัด ลงช่ือ 

9.00-12.00 13.00-16.00 
1 2658567890 นำงสำวน่ำรัก  จิตงำม ปรำจีนบุร ี   
2 2658056780 นำงสำวใจดี  สุดยอด ปรำจีนบุร ี   
3 2658789613 นำงสำวสุดใจ  ดีงำม ปรำจีนบุร ี   
4 2658978910 นำยรักชำติ  ยิ่งเกียรต ิ ปรำจีนบุร ี   
5 2658911425 นำงสำวสำยใจ  เสมอด ี นครนำยก   
6 2658978425 นำงสำวจันหอม พร้อมยิ่ง ฉะเชิงเทรำ   
7 2658962121 นำยทรงยิ่ง  ยิ่งใหญ่ ลพบุร ี   
8 2658978455 นำงสำวแก้วตำ  ดวงใจ ลพบุร ี   

 
 
      ลงชื่อ...................................(อำจำรย์สัมมนำเสริม) 
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  ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 10 แบบฟอร์มลงลำยมือชื่ออำจำรยส์ัมมนำเสริม 
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 10 แบบฟอร์มลงลำยมือชื่ออำจำรย์สัมมนำเสริม 
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งจัดท ำโดยส ำนักบัณฑิตศึกษำและส่งข้อมูลให้กับ 
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เพ่ือด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ  
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมท่ีก ำหนด 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรเตรียมกำรก่อนวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
หมำยถึง ขั้นตอนและกระบวนงำนที่งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ด ำเนินกำรประสำนงำน
หน่วยงำนย่อยภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เพื่อแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนในวันจัด 

 
กิจกรรมสัมมนำเสริมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำส่งเสริมกำรเกษตรและสหกรณ์ 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 
กลุ่มนักศึกษำ ภำคตะวันออก วันที่สัมมนำเสริม วันที่ 6 เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2562 

สถำนที่สัมมนำเสริม ศูนย์วิทยพัฒนำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นครนำยก 
ช่ือชุดวิชำ ช่ืออำจำรย์สัมมนำเสริม เวลำมำ ลงช่ือ เวลำกลับ      ลงช่ือ 
91723 กำรวิจัย 
และสถติิเพื่อกำร 
ส่งเสริมและ 
พัฒนำกำรเกษตร 

อำจำรย์ ดร.พลสรำญ 
สรำญรมย ์

    

 
กิจกรรมสัมมนำเสริมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำส่งเสริมกำรเกษตรและสหกรณ์ 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 
กลุ่มนักศึกษำ ภำคตะวันออก วันที่ สัมมนำเสริม วันที่ 7 เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2562 

สถำนที่สัมมนำเสริม ศูนย์วิทยพัฒนำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นครนำยก 
ช่ือชุดวิชำ ช่ืออำจำรย์สัมมนำเสริม เวลำมำ ลงช่ือ เวลำกลับ      ลงช่ือ 
91723 กำรวิจัย 
และสถติิเพื่อกำร 
ส่งเสริมและ 
พัฒนำกำรเกษตร 

อำจำรย์ ดร.พลสรำญ 
สรำญรมย ์
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กิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ  เตรียมสถำนที่และกำรติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    
ในห้องจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ จัดท ำและเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกำรจัด
กิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ ประกอบด้วย บันทึกขออนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร เสำร์-อำทิตย์ของบุคลำกร บันทึกขออนุมัติงบประมำณค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร บัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร แบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม แบบประเมิน         
ควำมพึงพอใจ (ส ำหรับนักศึกษำและส ำหรับอำจำรย์)  รำยชื่อนักศึกษำ แบบฟอร์มลงลำยมือชื่อ
อำจำรย์ มีกระบวนงำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง แสดงได้ ดังตัวอย่ำงเอกสำรที่ 11 ถึง ตัวอย่ำงเอกสำร
ที่ 14 

 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 ตัวอย่ำงที่ 6 ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

เรียน หัวหน้ำงำนอ ำนวยกำรฯ และหัวหน้ำงำนบริกำรสื่อฯ 
       เพื่อขอบคุลำกรปฏิบตัิงำนตำมหนังสือศธ0522.14(03)/143 

                                   

                                            (นำงประนอม  เทียมเวช) 
                              หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 

     

 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 11 กำรประสำนงำนหน่วยงำนย่อยภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ 
มสธ. นครนำยก เพ่ือแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
                                          
 

 

เรียน หัวหน้ำงำนอ ำนวยกำรฯ และหัวหน้ำงำนบริกำรสื่อฯ 
       เพื่อขอบุคลำกรปฏิบตัิงำนตำมหนังสือศธ
0522.14(03)/143 

                                   

                                            (นำงประนอม  เทียมเวช) 
                           หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 
 

กำรประสำนงำนหน่วยงำนภำยในเพื่อ จัดบุคลำกร
ปฏิบัติงำน 
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 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 11 หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรม จะประสำนงำนหน่วยงำนย่อยภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก ประกอบด้วย บุคลำกรของงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ อ ำนวยกำรและธุรกำร และ
งำนบริกำรสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม      
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก แสดงได้    
ดังตัวอย่ำงเอกสำรที่ 12 
 

 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 12 ค ำสั่งแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรม  
 กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.       
นครนำยก 
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 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 12 ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก จัดท ำค ำสั่ง
แ ต่ งตั้ งบุ ค ล ำก ร ป ฏิ บั ติ ง ำน ใน วั น จั ด กิ จ ก ร รม ก ำรสั ม ม น ำ เส ริ ม ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก โดยมีหัวหน้ำงำนส่งเสริมและ
บริกำรกำรศึกษำ ประสำนกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 

 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 13 บัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  หน่วย       
งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก (ของบุคลำกรปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรม     
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
หน่วยงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 

วันที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
ที่    ชื่อ-นำมสกลุ ลำยมือชื่อ เวลำมำ ลำยมือชื่อ เวลำกลับ จ ำนวนชั่วโมง หมำยเหตุ 
1. นำงประนอม เทียมเวช       
2. นำยทัธยำ ค ำวิจำรณ ์       
3. นำยธเนตร ขันเหลำ       

 
 (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ควบคุมดูแลกำรลงเวลำและกำรปฏิบัติงำน 

                         (นำงประนอม       เทียมเวช) 
                  หวัหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 

 
บัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

หน่วยงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
วันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

ที่    ชื่อ-นำมสกลุ ลำยมือชื่อ เวลำมำ ลำยมือชื่อ เวลำกลับ จ ำนวนชั่วโมง หมำยเหตุ 
1. นำงกิติมำ ค ำวิจำรณ ์       
2. นำยทัธยำ ค ำวิจำรณ ์       
3. น.ส.เตม้ เน๊งไธสง       

 
 (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ควบคุมดูแลกำรลงเวลำและกำรปฏิบัติงำน 

                         (นำงประนอม       เทียมเวช) 
                  หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 

แบบค่ำล่วงเวลำ 02 
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 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 13 เป็นกำรจัดท ำบัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร  หน่วยงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก (ของบุคลำกรปฏิบัติงำนใน
วันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก) โดยมีหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลกำรลงเวลำและกำรปฏิบัติงำน 
 

 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 14 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม  
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
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 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 14 หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ขออนุมัติใช้ห้อง   
จัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม  ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยเขียนรำยละเอียดข้อมูลลง  
ในแบบฟอร์มกำรจองใช้ห้องประชุมของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
 

  ตัวอย่ ำงเอกสำรที่  15 แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรม            
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
(ส ำหรับนักศึกษำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
1.  เพศ    (  ) ชำย  (  ) หญิง 
2.  ปัจจบุันทำ่นอำศัยอยู่จังหวัด ................................................................................................................ 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  
ข้อที ่ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. กำรติดต่อประสำนงำน      
2. กำรให้ค ำแนะน ำของผู้ปฏิบัติงำน      
3. ควำมเหมำะสมของห้องเรียน      
4. อุปกรณ์  และสื่อโสตทัศน์ศึกษำ      
5. ควำมสะอำดของห้องน้ ำ       
6. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      
7. พัก อำหำร      
8. ภำพรวมของกำรจดักิจกรรม      

 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
................... .................. .................. .................. .................. .................. ................ .. .................. . 
....................................................................................................................................................................... 
................... .................. .................. .................. .................. .................. ................ .. .................. . 
....................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด                 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อย 

4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับมำก                      1. หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สดุ 

3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

ส าหรับนักศึกษา 
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 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่  15 หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ จัดท ำ     
แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริ มระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย -             
สุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก (ส ำหรับนักศึกษำ) เพ่ือแจกให้นักศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำในวันจัดกิจกรรมสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำประเมิน    
ควำมพึงพอใจ 
 

 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 16 แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม 
 ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก (ส ำหรับอำจำรย์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
1.  เพศ    (  ) ชำย  (  ) หญิง 
2.  สำขำวิชำ................................................................................................................ 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  
ข้อที ่ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. กำรติดต่อประสำนงำน      
2. กำรตอบค ำถำมของผูป้ฏิบัติงำน      
3. ควำมเหมำะสมของห้องเรียน      
4. อุปกรณ์  และสื่อโสตทัศน์ศึกษำ      
5. ควำมสะอำดของห้องน้ ำ       
6. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      
7. พัก อำหำร      
8. ภำพรวมของกำรจดักิจกรรม      
 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..................... 
....................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. ...................... 
 

 

 

 

 

 

 

ส ำหรับอำจำรย ์

5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด                 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อย 

4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับมำก                      1. หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สดุ 

3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง     
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 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 16 หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ จัดท ำ         
แ บ บ ป ร ะ เมิ น ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใจ ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร สั ม ม น ำ เส ริ ม ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก (ส ำหรับอำจำรย์) เพ่ือแจกให้ส ำหรับ
อำจำรย์ที่มำสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำในวันจัดกิจกรรมสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำประเมิน   
ควำมพึงพอใจ 
 

 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 17 แบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม  ระดับ
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 

 
1. วัน/เดือน/ปี............................................................................ ............................................. 
2. ชุดวิชำ..................................................................................................................................  
3. มีนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม ....................คน 
4. อำจำรย์สัมมนำเสริม.................................................................... ........................................ 
5. ผู้ปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรม 

5.1.......................................................................................(เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ)  
5.2................................................................. .......................(เจ้ำหน้ำที่บริกำรสื่อโสตทัศนศึกษำ) 
5.3........................................................................................(นักกำรภำรโรง)  

      6.ห้องเรียน อำคำรสถำนที่............................................................. ..............................................    
 ............................................................................................................................. ................................ 
     7.อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์...............................................................................................................   
 ............................................................................................................................. ................................ 
     8.กำรจัดซื้ออำหำร............................................................................................................ .............    
 ............................................................................................................... .............................................. 
     9.กำรประสำนห้องพัก............................................................................................................. .......    
 ................................................................. ............................................................................................  
   10.ปัญหำอุปสรรค................................................................................................................. ............ 
 ............................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. ............................... 
   11.ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
......................................................................................................................................... ................... 
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 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่  17 หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ จัดท ำ       
แบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของ    
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
(เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ) สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 

 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 18 บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร เสำร์-อำทิตย์  
   และกำรขออนุมัติงบประมำณค่ำปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนราชการ....งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ศวน มสธ. นครนำยก ....โทร...128และ 8872...... 
ที ่ อว 0602.01(23)02/......วันที ่...........................17 พฤษภำคม 2562............................................. 
เรื่อง  ขออนุมัติปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร เสำร์-อำทิตย์ ในกิจกรรมสัมมนำเสริมนักศึกษำระดับ   
         บัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท) 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
 

ตำมบันทึกข้อควำม ที่ ศธ.0522.14(03)/943  ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 เรื่อง  
แจ้งก ำหนดกำรจัดกิจกรรมสัมมนำเสริมส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำโท ระหว่ำงวันที่ 18-19 พฤษภำคม  
2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ควำมละเอียดทรำบแล้ว นั้น 
 

งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.นครนำยก จึงขออนุมัติให้ 
บุคลำกรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรในวันหยุดเสำร์-อำทิตย์  จ ำนวน 5 รำย ได้แก่  (1) นำงประนอม เทียม
เวช (2) นำยทัธยำ  ค ำวิจำรณ์ (3) นำงกิติมำ ค ำวิจำรณ์  (4) นำงสำวเต้ม  เน็งไธสง และ(5) นำยธเนศ ขัน
เหลำ เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำรฯ และขออนุมัติเบิกจ่ำยค่ำปฏิบัติงำนจำกฝ่ำยกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 
บัณฑิตศึกษำ เพ่ือกำรเบิกจ่ำยต่อไป ในวงเงิน 2,100- -บำท -สองพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน-) ทั้งนี้ขอมอบหมำย
ให้ นำงประนอม เทียมเวช  เป็นผู้ควบคุมดูแลกำรลงเวลำและกำรปฏิบัติงำน 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
      

                (ลงชื่อ)   ประนอม  เทียมเวช 
              (นำงประนอม   เทียมเวช) 
    ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 
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 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 18 หัวหน้ำงำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ จัดท ำ       
บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร เสำร์-อำทิตย์และกำรขออนุมัติงบประมำณค่ำปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร ค ำสั่งของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ให้ปฏิบัติงำนในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำ
เสริมระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือเป็นเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร  
 ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินกำรในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ      
หมำยถึง บุคลำกรตำมค ำสั่งของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ท ำหน้ำที่ ปฎิบัติงำนตำมค ำสั่ง      
ในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ ประกอบด้วย 3 ต ำแหน่ง คือ เจ้ำหน้ำที่บริกำร
กำรศึกษำ เจ้ำหน้ำทีบ่ริกำรสื่อโสตทัศน์ศึกษำ และ นักกำรภำรโรง ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  1) เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ ท ำหน้ำที่ ประสำนงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร
จัดกิจกรรม ตอบค ำถำมแก่นักศึกษำที่ เข้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมมนำ และอำจำรย์สัมมนำเสริม          
รับลงทะเบียนรำยงำนตัวเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมของนักศึกษำ และกำรลงเวลำปฏิบัติ
รำชกำรของอำจำรย์สัมมนำเสริม เตรียมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน เช่น กระดำษ 
ปำกกำ ประสำนจัดหำอำหำร (ถ้ำมีนักศึกษำและอำจำรย์ต้องกำร) ประสำนและติดต่อห้องพัก     
กรณีค้ำงคืน (ถ้ำมีนักศึกษำและอำจำรย์ต้องกำร) แจกแบบประเมินและเก็บแบบประเมินหลังสิ้นสุด
กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณ ฑิตศึกษำในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม              
ระดับบัณฑิตศึกษำ เก็บรวบรวมเอกสำรและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน และส่งต่อเอกสำรให้ผู้รับผิดชอบ (งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ) 
  2) เจ้ ำหน้ ำที่ บ ริกำรสื่ อ โสตทั ศน์ ศึ กษำ  ท ำหน้ ำที่  ดู แล อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์  เพ่ือให้ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยพร้อมใช้งำนประจ ำวัน  จัดเก็บ อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์หลังวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
  3) นักกำรภำรโรง ท ำหน้ำที่  ดูแลควำมเรียบร้อยและควำมสะอำดของ
ห้องเรียน ห้องน้ ำ อำคำร สถำนที่บริเวณรอบ ๆ จัดซื้ออำหำรเมื่อนักศึกษำและอำจำรย์ต้องกำร 
 ขั้นตอนที่ 5 กำรด ำเนินกำรหลังวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนเมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ เป็นขั้นตอน
และกระบวนงำนที่งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ  ด ำเนินกำรเบิก จ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร ส่งต่อเอกสำรให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ และกำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ โดยมีล ำดับขั้นของกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 1) กำรเบิก จ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
จะด ำเนินกำรเบิก จ่ำย หลังสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ ซึ่งต้อง
ด ำเนินงำนให้ถูกต้องตำมระเบียบกำรเงิน  ซึ่ งมี เอกสำรที่ เกี่ยวข้องส ำหรับกำรยื่นกำรเบิก          
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จ่ำยเงิน ประกอบด้วย (1) ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (ตำมตัวอย่ำงเอกสำรที่ 12 หน้ำที่ 48) 
(2) บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร เสำร์-อำทิตย์ ในกิจกรรมสัมมนำเสริมนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท) (ตำมตัวอย่ำงเอกสำรที่ 18 หน้ำที่ 55) (3) บัญชีลงเวลำ   กำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร (ตำมตัวอย่ำงเอกสำรที่ 13 หน้ำที่ 50) (4) บันทึกส่งยอดเงินค่ำปฏิบัติงำนล่วงเวลำ
ในกิจกรรมสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำให้หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก (ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) เพื่อกำร
จองงบประมำณกำรเบิก จ่ำยเงินให้กับศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ในกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำ
เสริมระดับบัณฑิตศึกษำ (ตำมตัวอย่ำงเอกสำรที่ 19 หน้ำที่ 57)  (5) ใบส ำคัญกำรรับกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ซ่ึงมีกระบวนงำนและเอกสำรที่เก่ียวข้อง แสดงได้ ดังตัวอย่ำง
เอกสำรที่ 19 ถึง ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 21 
 

 ตัวอย่ำงเอกสำรที่  19 บันทึกส่งยอดเงินค่ำปฏิบัติงำนล่วงเวลำใน    
กิจกรรมสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำให้หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก (ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) เพ่ือ     
กำรจองงบประมำณกำรเบิก จ่ำยเงินให้กับศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ในกำรจัดกิจกรรม     
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

57 



 

 

 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่  19 บันทึกส่งยอดเงินค่ำปฏิบัติงำนล่วงเวลำ         
ในกิจกรรมสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำให้หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก (ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) เพ่ือ     
กำรจองงบประมำณกำรเบิก จ่ำยเงินให้กับศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ในกำรจัดกิจกรรม     
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือกำรเบิก จ่ำยเงินค่ำปฏิบัติงำนล่วงเวลำของบุคลำกร         
ในวันจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
 

 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 20 บันทึกขออนุมัติเบิกค่ำล่วงเวลำสัมมนำเสริมระดับ
บัณฑิตศึกษำ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เดือนพฤษภำคม 2562 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 20 บันทึกขออนุมัติเบิกค่ำล่วงเวลำสัมมนำเสริม ป.โท (ศวน.)  
 
 

 

บันทึกขออนุมัติเบิกค่ำล่วงเวลำสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เดือนพฤษภำคม 2562 
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 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 20 บันทึกขออนุมัติเบิกค่ำล่วงเวลำสัมมนำเสริม  
ระดับบัณฑิตศึกษำ เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก      
ที่ตอ้งด ำเนินกำร 
 

 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 21 ใบส ำคัญกำรรับ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 
ของบุคลำกร 
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 ตัวอย่ำงเอกสำรที่  21 ใบส ำคัญกำรรับ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ . นครนำยก   
ที่ต้องด ำเนินกำร 

 2) กำรส่งต่อเอกสำรให้ผู้รับผิดชอบ หมำยถึง ขั้นตอนและกระบวนงำนที่ 
งำนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ส่งต่อเอกสำรให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก (ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) 
หลังสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม มีเอกสำรที่เกี่ยวข้อง แสดงได้ ดังตัวอย่ำงเอกสำรที่ 22 ถึง
ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 24 
 
 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 22 บันทึกส่งต่อเอกสำรให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 



 

 

 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 22 ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ท ำบันทึกส่ง
ต่อเอกสำรให้หน่วยงำนที่ รับผิดชอบหลัก  (ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) เมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรม             
กำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ 
 

      ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 23 กำรลงลำยมือชื่อนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำเสริม 
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำกตัวอย่ำงเอกสำรที่ 23 เอกสำรกำรลงลำยมือชื่อนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม
สัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จะจัดส่งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
(ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) เมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม 
 

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 

ชุดวิชำ 91723 กำรวิจัยและสถิติเพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 
กลุ่มนักศึกษำ :  ภำคตะวันออก 

วันที่สัมมนำเสริม อำจำรย์สัมมนำเสริม สถำนที่สัมมนำเสริม 
สัมมนำเข้ม 8-10 มีนำคม 62 อ.ดร.พลสรำญ  สรำญรมย ์ มสธ. 
คร้ังที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภำคม 62 อ.ดร.พลสรำญ  สรำญรมย ์ ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ.นครนำยก 
คร้ังที่ 2 วันที่ 6-7 กรกฎำคม 62 อ.ดร.พลสรำญ  สรำญรมย ์ ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ.นครนำยก 
 
ที ่ รหัสประจ ำตัว ช่ือ-สกุล จังหวัด ลงช่ือ 

9.00-12.00 13.00-16.00 
1 2658567890 นำงสำวน่ำรัก  จิตงำม ปรำจีนบุร ี น่ำรัก น่ำรัก 
2 2658056780 นำงสำวใจดี  สุดยอด ปรำจีนบุร ี ใจดี ใจด ี
3 2658789613 นำงสำวสุดใจ  ดีงำม ปรำจีนบุร ี สุดใจ สุดใจ 
4 2658978910 นำยรักชำติ  ยิ่งเกียรต ิ ปรำจีนบุร ี รักชำต ิ รักชำต ิ
5 2658911425 นำงสำวสำยใจ  เสมอด ี นครนำยก สำยใจ สำยใจ 
6 2658978425 นำงสำวจันหอม พร้อมยิ่ง ฉะเชิงเทรำ จันหอม จันหอม 
7 2658962121 นำยทรงยิ่ง  ยิ่งใหญ่ ลพบุร ี ทรงยิ่ง ทรงยิ่ง 
8 2658978455 นำงสำวแก้วตำ  ดวงใจ ลพบุร ี แก้วตำ แก้วตำ 

 
ลำยมือช่ือนักศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรสมัมนำเสรมิ 
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 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 24 กำรลงลำยมือชื่อของอำจำรย์สัมมนำเสริม           
ในแบบฟอร์มลงลำยมือชื่ออำจำรย์สัมมนำเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลายมือชื่อของอาจารย์สัมมนาเสริม 

ลายมือชื่อของอาจารย์สัมมนาเสริม 

 

 ตัวอย่ำงเอกสำรที่ 24 กำรลงลำยมือชื่อของอำจำรย์สัมมนำเสริม 
ในแบบฟอร์มลงลำยมือชื่ออำจำรย์สัมมนำเสริม จะจัดส่งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  
(ส ำนักบัณฑิตศึกษำ) เมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม 
 3) กำรรำยงำนผล หมำยถึง ขั้นตอนและกระบวนงำนของกำรรำยงำนผล 
กำรปฏิบัติงำนของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ตำมภำระงำนที่รองรับกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนในภูมิภำค จะมีงำนอ ำนวยกำรและธุระกำรรวบรวมข้อมูลจำกงำนส่ งเสริมและบริกำร
กำรศึกษำ เพ่ือรำยงำนในระบบ รำยเดือน รำยไตรมำส และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณของหน่วยงำน  
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บทท่ี 5 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะการพัฒนา 
 

 กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก เป็นกำรด ำเนินงำนเพ่ือรองรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชในภูมิภำค 
ดังที่ก ำหนดไว้ คือ “กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำต้องมีกิจกรรมสัมมนำเสริมเพ่ือให้นักศึกษำได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำและอำจำรย์ ณ สถำนที่ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด”  
 ดังนั้น ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก ซึ่งเป็นหน่วยให้บริกำรกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลั ยสุ โขทั ยธรรมำธิรำชในภูมิภ ำค ได้ด ำ เนิ น กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริม               
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ขึ้น ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ซึ่งเป็นภำระงำน
ที่ส ำคัญยิ่งของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก และศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก มีลักษณะกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรกำรศึกษำแบบครบวงจรที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ประทับใจต่อผู้มำรับ
บริกำร และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำน (มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช และ          
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก) จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรกำรศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมกำร
สัมมนำเสริมระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 
นครนำยก สำมำรถสรุปปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะกำรพัฒน ำ แสดงได้          
ดังตำรำงที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตารางท่ี 3 ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะกำรพัฒนำ 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะการพัฒนา 

1.  การจัดท าแผนและ
งบประมาณ 

  

- กำรประสำนงำนค่ำใช้จ่ำย 
ให้ ตรงกับ จ ำน วนชุ ด วิช ำที่     
จัดสัมมนำเสริม 

- ควรจัดท ำค่ ำใช้จ่ ำยและ    
ตัดโอนให้กับศูนย์วิทยพัฒนำ 
มสธ. นครนำยก ให้สอดคล้อง
กับปริมำณงำนที่ถูกต้อง 

- หน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง ควรมี   
กำรประชุมร่วมกันปีละ 1 ครั้ง      
(ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
และส ำนักบัณฑิตศึกษำ)  

2. การติดต่อประสานงานก่อน
วันจัดกิจกรรม 

 
 

 

- ส ำนักบัณฑิตศึกษำ ส่งข้อมูล
และก ำหนดกำรกำรจัดกิจกรรม
ก ำ ร สั ม ม น ำ เส ริ ม ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษำ กระชันชิด ท ำให้
เกิดปัญหำในกำรประสำนงำน
กำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำ
เส ริ ม ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ
ระหว่ำงหน่วยงำนย่อยภำย    
ใน ศู น ย์ วิ ท ย พั ฒ น ำ  ม ส ธ . 
นครนำยก เกี่ ยวกับกำรจัด
บุคลำกรปฏิบัติงำนในวันจัด
กิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ  เนื่ อ ง จ ำ ก
บุคลำกรของศูนย์วิทยพัฒนำ 
มสธ. นครนำยก มีภำระงำนที่
ต้องด ำเนินกำรนอกที่ท ำกำร 
คือ  กำรจัด ให้ มี กำรบริกำร
กำรศึกษำเชิงรุกนอกท่ีท ำกำร  

- หั วหน้ ำงำนส่ งเสริมและ
บริกำรกำรศึกษำ ด ำเนินกำร
ประสำนงำนหน่วยงำนย่อย
อ่ืนภำยในศูนย์วิทยพัฒนำ 
มสธ. นครนำยก ประกอบด้วย 
งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร 
แ ล ะ ง ำ น บ ริ ก ำ ร สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ ด้ วย
วำจำก่อน และจัดท ำเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน
ภำยหลัง  
 

- ส ำนักบัณฑิตศึกษำ ควรส่งข้อมูล
ในกำรจัดกิจกรรมกำรสัมมนำ
เสริมระดับบัณฑิตศึกษำให้กับ        
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะการพัฒนา 

ของศู น ย์ วิท ย พั ฒ นำ มสธ . 
นครนำยก ในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
ปัจจุบันด ำเนินกำรใน 7 จังหวัด  
ประกอบด้วย จังหวัดนครนำยก 
ป ร ำ จี น บุ รี  ฉ ะ เชิ ง เท ร ำ 
ส มุ ท ร ป ร ำ ก ำ ร  ป ทุ ม ธ ำ นี 
พระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี 
3. การด าเนินก่อนวันจัด 
กิจกรรม 
- บุ คลำกรที่ รับผิ ดชอบงำน     
ในภูมิภำค ขำดควำมน่ำเชื่อถือ
จำกหน่วยงำนภำยนอก เนื่อง
ประสำนจัดกำรจองห้องพักและ
มีกำรยกเลิกกำรจองเนื่องจำก
นักศึกษำแจ้งยกเลิก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ศู น ย์ วิ ท ย พั ฒ น ำ  ม ส ธ . 
นครนำยก ควรมี ห้ อ งพั ก
ส ำหรับนักศึกษำที่ เข้ำร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ควรจัดให้มีห้องพักเพ่ือรองรับกำร
จัดกิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับ
บัณฑิตศึกษำในภูมิภำค เพรำะ
นักศึกษำที่เข้ำรับกำรสัมมนำเสริม
ครั้งละ 2 วัน ซึ่งนักศึกษำจะต้อง
พักค้ำงคืน 

4) การด าเนินการในวันจัด
กิจกรรม 
- กำรส ำเนำเอกสำรกิจกรรม
ของนักศึกษำที่ต้องใช้ระหว่ำง
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม นักศึกษำ
ไม่ ได้ส ำเนำเอกสำรกิจกรรม
ก่อนเข้ำร่วมกิจกรรม 

 
 
- ศู น ย์ วิ ท ย พั ฒ น ำ  ม ส ธ . 
นครนำยก ด ำเนินกำรโดยใช้
เค รื่ อ ง ถ่ ำ ย เอ ก ส ำ ร ข อ ง
หน่ วยงำน ส ำ เน ำเอกสำร
กิจกรรมให้กับนักศึกษำ 

 
 
- ศู น ย์ วิ ท ย พั ฒ น ำ  ม ส ธ . 
นครนำยก ควรจัดให้มีหน่วยงำน
ภำยนอกรับบริกำรส ำเนำเอกสำร
ให้แก่นักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม  
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะการพัฒนา 

5) การด าเนินการหลังการจัด
กิจกรรม 
1)  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมกำร
สัมมนำเสิรมระดับบัณฑิตศึกษำ
ของศู น ย์ วิท ย พั ฒ นำ มสธ . 
นครนำยก ส ำนักบัณฑิตศึกษำ 
จะด ำเนินกำรจองงบประมำณ 
เ พ่ื อ ก ำ ร เบิ ก จ่ ำ ย ใ ห้ กั บ        
ศู น ย์ วิ ท ย พั ฒ น ำ  ม ส ธ . 
นครนำยก เมื่อสิ้นสุดกำรจัด
กิจกรรมกำรสัมมนำเสริมระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

 
 
- ศู น ย์ วิ ท ย พั ฒ น ำ  ม ส ธ . 
นครนำยก ประสำนกำรตัด
โอนงบประมำณ เพ่ือกำรเบิก
จ่ ำย เงิน ค่ ำตอบ แท น กำร
ปฏิบั ติ งำน ให้ แก่บุ คลำกร
หลังจำกกำรเสร็จสิ้นกำรจัด
กิจกรรมกำรสัมมนำเสริม 
จำกส ำนักบัณฑิตศึกษำ และ
ส ำนั กบั ณ ฑิ ตศึ กษ ำ จะมี
ห นั ง สื อ แ จ้ ง ก ำ ร อ นุ มั ติ
งบประมำณ จึงจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรเบิกจ่ ำยเงินค่ ำ
ปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรได้ 

 
 
- มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ควรมี กำรตั้ งงบประมำณ ไว้ที่    
ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. นครนำยก 
เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรบริหำร
และกำรจัดกำร กำรจัดกิจกรรม
สัมมนำเสรมิระดับบัณฑิตศึกษำ 
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