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ค ำน ำ 

 การสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกิจกรรม
บริการการศึกษาที่ส าคัญที่จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาหลังจากที่ได้ศึ กษาด้วย
ตนเองจากสื่อการศึกษาต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้มาแล้ว ให้สามารถสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนได้มาก
ยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมบริการการสอนเสริมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรม  
ทีไ่ดม้ีการด าเนินการมาเป็นเวลายาวนานพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธิราช จึงมักจะประกอบ
ไปด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการพร้อมแนวปฏิบัติต่าง ๆ มากมาย และมีอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ท าให้
ประสบปัญหาในด้านฐานข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการบริหารเกี่ยวกับการจัดบริการการสอนเสริม            
ของมหาวิทยาลัยที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันพอสมควร ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมการสอนเสริมจึงได้มีการเสนองานเชิงสังเคราะห์ เรื่อง พัฒนาการการสอนเสริ มของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช โดยมีการสังเคราะห์พัฒนการของการจัดกิจกรรมการสอนเสริม                
และการสังเคราะห์หลักเกณฑ์และรูปแบบของการจัดกิจกรรมการสอนเสริม ซึ่งจะท าให้เกิด                   
เป็นฐานข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน                    
และประโยชน์ในทางการบริหารด้านการจัดกิจกรรมการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานเชิงสังเคราะห์ฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
สอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านที่สนใจตามสมควร 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  (อังกฤษ : Sukhothai Thammathirat Open 
University ; ชื่อย่อ: มสธ. – STOU) มีลักษณะเป็นมหาวิยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการสอนทางไกล เพ่ือเปิด
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นระบบการสอนที่
เอ้ืออ านวยให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ กล่าวคือ ระบบ
การสอนทางไกลเป็นระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆสามารถศึกษา
หาความรู้ได้ด้วยตนเองตามความพร้อม ความสะดวก และความสนใจ จากสื่อประสมที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้ ประกอบด้วย สื่อหลัก ได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ เทปเสียง และสื่อเสริม ได้แก่ รายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ การสอนเสริม การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ การอบรมเสริม
ประสบการณ์ การอบรมเข้ม ดังแสดงเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ 

แผนภำพที ่1 แสดงระบบสื่อการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

เอกสารการสอน   
แบบฝึกปฏิบตัิ      

เทปเสียงประจ าชุดวิชา 

รายการ
วิทยุกระจายเสียง 

รายการวิทย ุ
โทรทัศน ์

วีดิทัศน์ 
CD/VCD 

สอนเสริม 
(บางชุดวิชา) 

ฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะ 
(บางชุดวิชา) 

อบรมเสริม
ประสบการณ ์

อบรมเข้ม 
(บางชุดวิชา) 

สื่อเสริม 

สื่อหลัก 

สื่อเสริม 

ที่มำ : นิคม ทางแดง. คู่มือการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม ระดับบัณฑิตศึกษา, 2536: เอกสารโรเนียว 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
ในภาคการศึกษาที่ 2/2523 หรือปีการศึกษา 2523-2524 (ธันวาคม 2523) สาขาวิชาที่เปิดสอนมี 2 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรุ่น
แรกประมาณ 82,000 คน (สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์ และคณะ,2529) พร้อมกับ ได้จัดให้มีการสอนเสริม
เพ่ือเป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาเดียวกัน คือ ภาคการศึกษา       
ที่ 2/2523 (สอนเสริมระหว่างเดือนธันวาคม 2523 - เดือนเมษายน 2524) จ านวน 6 ชุดวิชา ได้แก่    
ชุดวิชาพัฒนศึกษา ชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา ชุดวิชาพฤติกรรมการสอนประถมศึกษา 
ชุดวิชาพฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา ชุดวิชาการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน ชุดวิชาองค์การและการ
จัดการ (ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2527)  

ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดสอนเสริม
และมีการพัฒนาการสอนเสริมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2545 ถึง
ปีการศึกษา 2555) มีการจัดสอนเสริมโดยเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 45 ชุดวิชา มีการจัดเชิญอาจารย์สอน
เสริมทั้งที่เป็นคณาจารย์ภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฉลี่ยภาค
การศึกษาละ 535 คน มีการจัดเตรียมสถานที่สอนเสริมโดยการประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษา
ทั่วประเทศ เฉลี่ยภาคการศึกษาละ 55 แห่ง มีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริม รวมทุกชุดวิชาที่จัดสอน
เสริม เฉลี่ยภาคการศึกษาละ 25,000 คน (หรือปีการศึกษาละ 50,000 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 11.15 
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรวมทุกชุดวิชาที่จัดสอนเสริมในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดจนมีการจัด
สอนเสริมผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบ เช่น การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม การสอนเสริม
ผ่าน VCD การสอนเสริมผ่าน Internet(e-Tutorial)เป็นต้น มีการอนุมัติงบประมาณเพ่ือการจัดสอน
เสริม โดยเฉลี่ยปีงบประมาณละ 30,543,860.- บาท (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
งบ ป ระม าณ ราย จ่ าย เงิน ราย ได้ ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  2550 -2554 ) ใน ขณ ะ เดี ย วกั น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการจัดสอนเสริมไว้
ค่อนข้างหลากหลายและมีรายละเอียดเป็นจ านวนมาก ได้แก่ รูปแบบการก าหนดวันสอนเสริม 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุดวิชาที่สอนเสริม หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์สอนเสริม หลักเกณฑ์การ
ผลิตสื่อประกอบการสอนเสริม หลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือเป็นสถานที่สอนเสริม 
ตลอดจนหลักเกณฑ์การก าหนดสัปดาห์ส าหรับการสอนเสริม และขั้นตอนการจัดท าตารางสอนเสริม 
เป็นต้น 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยต่อภาคการศึกษาของการจัดสอนเสริมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ระหว่าง        

ปีการศึกษา 2545 ถึงปีการศึกษา 2555) 
 

รายการข้อมูล จ านวน 
(ค่าเฉลี่ยต่อภาคการศึกษา) 

1. ชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริม 45 ชุดวิชา 
2. อาจารย์สอนเสริมที่จัดเชิญ 

1) คณาจารย์และบุคลากรภายใน มสธ. 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มสธ. 

535 
320     
215     

คน 
คน 
คน 

3. ศูนย์บริการการศึกษาที่จัดสอนเสริม 55      แห่ง 
4. หน่วยงานต้นสังกัดอาจารย์สอนเสริม 200    ต้นสังกัด 
5. นักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม 25,000  คน 

ที่มำ : ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หมายเหตุ : ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด จ านวน 83 แห่ง โดยกระจายอยู่

ในทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 2 แสดงเงินงบประมาณส าหรับการจัดสอนเสริมที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2550 – ปีงบประมาณ 2554  

 

ปีงบประมาณ ได้รับการอนุมัติ 
ปีงบประมาณ  2550 30,400,100.- 
ปีงบประมาณ  2551 27,603,800.- 
ปีงบประมาณ  2552 35,326,400.- 
ปีงบประมาณ  2553 32,389,000.- 
ปีงบประมาณ  2554 27,000,000.- 

เฉลี่ย 30,543,860.- 

ที่มำ :  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี  
งบประมาณ 2550 – ปีงบประมาณ 2554 

 
 

หน่วย : บาท 
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 จะเห็นได้ว่า การสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดให้มีข้ึนพร้อมกับการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยและด ารงอยู่มาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นระบบบริการการศึกษาขนาดใหญ่
ของมหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาเข้ารับบริการสอนเสริมปีละเป็นจ านวนมาก มีการจัดสรรเงินงบประมาณ
เพ่ือการจัดบริการการศึกษาดังกล่าวปีละเป็นจ านวนมาก มีหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอน
เสริมค่อนข้างหลากหลาย ซับซ้อน อยู่กันอย่างกระจัดกระจายพอสมควร และมีความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานและบุคคลอย่างมากมาย ทั้งหน่วยงานและบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช กล่าวคือ หน่วยงานและบุคคลภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักพิมพ์  เป็นต้น ส าหรับ
หน่วยงานและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่ ศูนย์บริการการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน (รวม กระทรวง/กรม บริษัท
ชั้นน าขนาดใหญ่) ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอน
เสริม นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับทราบข่าวสารการสอนเสริมทันท่วงที และสามารถเตรียมตัวเข้ารับฟัง
การสอนเสริมได้อย่างพร้อมเพรียง พร้อมกับมีความคาดหวังเป็นอย่างสูงว่าจะได้รับบริการการสอนเสริม
จากมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนเป็นที่น่าพอใจ 
 ด้วยเหตุนี้ ที่ผ่านมาผู้ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมบริการการสอนเสริมแก่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้ตระหนักและได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการจัดบริการการ
สอนเสริมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการท างานเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดสอนเสริมตลอดมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ    
แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา สอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแต่ละฉบับ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับมีการทดลองใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติต่างๆอย่างรอบ
ด้าน จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติด้านการบริการการสอนเสริมใหม่ๆของมหาวิทยาลัยและใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการจัดสอนเสริมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถจ าแนก การบริการการสอนเสริมได้        
2 รูปแบบ คือ การบริการการสอนเสริมแบบในชั้นเรียน และการบริการการสอนเสริมแบบผ่านสื่อ        
ดั งนั้ น  จึ ง เห็ นควรน า เสนองาน เชิ งสั ง เคราะห์ เกี่ ยวกับการพัฒ นาการการสอน เสริมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมหลักเกณฑ์และรูปแบบการสอนเสริมที่ได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานาน เพ่ือให้เป็นระบบและเป็นหมวดหมู่อันจะเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติ งานด้านการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย ต่อไป  รวมทั้ งเป็นองค์ความรู้  (Knowledge 
management : KM) ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ของผู้ที่รับผิดชอบ ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและเข้าใจในองค์ประกอบของงาน ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถติดตามระบบงานการ
สอนเสริมได้ทุกข้ันตอน เพราะได้มีการแยกแยะองค์ประกอบของงานการจัดสอนเสริมไว้อย่างเป็นระบบ
และครบถ้วน 
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2. ควำมหมำยของกำรสอนเสริม 

การสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีท่านผู้รู้และเป็นคณะผู้แต่งตั้ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน ได้กล่าวถึงความหมายและความส าคัญของ
การสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไว้ดังนี้ 

วิจิตร ศรีสะอ้าน (2527) กล่าวถึง ความหมายของการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ไว้ว่า 

“การสอนเสริม” เป็นค าท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนามาจากภาษาอังกฤษ 
ค าว่า “Tutorial” หมายถึง การสอนเป็นกลุ่มใหญ่เพ่ือเสริมในส่วนที่ผู้เรียนไม่สามารถท าความเข้าใจ
ด้วยตนเองได้ นั่นคือ โดยหลักการของการสอนเสริมจะเป็นการเสริมจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเพ่ือให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนการเสริมสวย คนที่ไม่สวยก็จะได้สวยขึ้น เป็นการเสริมจากสิ่งที่มี      
ถ้าไมมี่อะไรเลยก็สวยไม่ได้ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2526) กล่าวถึง ความหมายของการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ไว้ว่า 

“การสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสื่อ
ประเภทวิธีการที่มุ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เมื่อศึกษาเล่าเรียนจากเอกสารการสอนและแบบฝึก
ปฏิบัติ เทปเสียงประจ าชุดวิชา รับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและรับชมรายการโทรทัศน์มาแล้วยังไม่
เข้าใจในประเด็นต่างๆของเนื้อหาได้ดีพอ จะได้มารับฟังการสรุปประเด็นส าคัญ ซักถามข้อข้องใจ เพ่ือ
เพ่ิมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะเพ่ือนนักศึกษาและได้พบ
อาจารย์ที่ได้รับการมอบหมายให้ไปท าการสอนเสริม เป็นการเพ่ิมสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์อย่างอบอุ่น” 

เอ่ียม ฉายางาม (2527) กล่าวถึงความส าคัญของการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ไว้ว่า 

การสอนเสริมเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการศึกษาทางไกล เนื่องจากนักศึกษา
บางคนยังขาดที่พ่ึงทางวิชาการโดยเฉพาะการรับฟังการถ่ายทอดเนื้อหาจากบุคคลในลักษณะการเรียน
การสอนในชั้นเรียน ถึงแม้เอกสารการสอนและสื่ออ่ืนๆจะได้รับการจัดให้เหมาะสมที่จะท าความเข้าใจได้
ด้วยตนเองแล้วก็ตาม แต่การรับฟังจากบุคคลที่เรียกว่า“อาจารย์”เพ่ือซักถามปัญหาข้อข้องใจที่อาจ
เกดิขึ้นได้ก็ยังมีความจ าเป็นอยู่เช่นกัน 

สุมาลี สังข์ศรี (2555) กล่าวถึงความหมายของ การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 
ไว้ว่า 

“การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียน
เรียนจากสื่อประเภทต่างๆด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จะมีการพบครูผู้สอน หรือ “อาจารย์สอนเสริม”บ้าง
เป็นครั้งคราวเพ่ือเป็นการเสริมการเรียนจากสื่อ สื่อที่ใช้อาจจะมีหลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ รายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ เทปเสียง CD VCD และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น” 
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โดยสรุป การสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายถึง การบริการ   
ทางวิชาการที่จัดให้มีขึ้น เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในลักษณะของ
การเสริมเติมเต็มในเฉพาะประเด็นที่นักศึกษาไม่สามารถท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง หลังจากที่ได้ศึกษา
จากสื่อหลักและสื่อการศึกษาอ่ืนๆมาแล้ว โดยคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยมอบหมายจะ
ท าหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเสริม 

3. ประเด็นกำรสังเครำะห์ 
ในการด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะมี

ข้อมูล/หลักเกณฑ์/วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอนเสริมเป็นจ านวนมากและอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย
เป็นที่สุด และนอกจากนี้ยังเห็นว่า การจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบและวิธีการในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอนสริมที่หลากหลาย ท าให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานการจัดสอนเสริม
ของมหาวิทยาลัยตลอดมาในบางช่วงเวลา ดังนั้น จึงได้มีการก าหนดประเด็นการสังเคราะห์ในครั้งนี้  
รวม 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) การสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2) การสังเคราะห์หลักเกณฑ์และรูปแบบการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. วัตถุประสงค์ของกำรเสนองำนเชิงสังเครำะห์ 

1) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ให้มีการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเป็นองค์ความรู้ เพ่ือใช้ส าหรับการศึกษาค้นคว้า  หรือเป็น
เอกสารอา้งอิงในระดับมหาวิทยาลัย 

2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความชัดเจนใน
โครงสร้าง องค์ประกอบของงาน/ขั้นตอน/กระบวนการในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค ข้อขัดแย้ง อันเกิดจากการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 

3) เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามระบบงานการสอนเสริมและองค์ประกอบของงานสอนเสริมได้
ทุกขั้นตอน เพราะได้มีการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของภาระงานด้านการสอนเสริมไว้อย่าง
เป็นระบบและครบถ้วน 
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5. ประโยชน์ของผลงำน 

1) เป็นฐานข้อมูล (Database) ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีการจัดเก็บเป็น
องค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) อันเกิดจากการสะสมประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2) ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและเข้าใจใน
โครงสร้าง องค์ประกอบของงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอน/กระบวนการในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

3) ท าให้ผู้บริหารสามารถติดตามระบบงานและองค์ประกอบของงานด้านการสอนเสริมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ทุกขั้นตอน  

6. ขอบเขตของงำนเชิงสังเครำะห์ 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ท าการสังเคราะจะครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดบริการ
การศึกษาด้านการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้ง 2 รูปแบบ คือ การสอน
เสริมแบบในชั้นเรียน และการสอนเสริมแบบผ่านสื่อ 

2) ขอบเขตด้านเวลา โดยช่วงเวลาที่ท าการสังเคราะห์จ ะครอบคลุมระยะเวลาตั้ งแต่ปีที่
มหาวิทยาลัยเริ่มต้นมีการจัดบริการการสอนเสริมเป็นครั้งแรกคือ พ.ศ.2523 เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน 

7. ค ำจ ำกัดควำม 

เนื่องจากการศึกษาเชิงสังเคราะห์เรื่อง “พัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช” มีค าบางค าท่ีเป็นค าส าคัญและเห็นสมควรก าหนดความหมายให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในทางการศึกษาและน าไปใช้อ้างอิงได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเชิง
สังเคราะหใ์นครั้งนี้อย่างที่ควรจะเป็น  มีดังนี ้

1) การสอนเสริม หมายถึง การบริการทางวิชาการที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลังจากที่ได้ศึกษาจากสื่อหลักและ
สื่อการศึกษาอ่ืนๆมาแล้ว 

2) พัฒนาการการสอนเสริม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและวิธีการการสอน
เสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนท าให้นักศึกษาได้รับบริการการสอนเสริมใน
รูปแบบและวิธีการใหม่ๆเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม 

3) รูปแบบของการสอนเสริม หมายถึง รูปแบบของการบริการการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
(1) การสอนเสริมแบบในชั้นเรียน หมายถึง การสอนเสริมแบบที่มีผู้สอนหรืออาจารย์สอน

เสริมและนักศึกษาพบปะกันในชั้นเรียน ตามวัน/เวลา/และสถานที่สอนเสริมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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(2) การสอนเสริมแบบผ่านสื่อ หมายถึง การสอนเสริมโดยที่อาจารย์สอนเสริมและ
นักศึกษาอยู่ห่างไกลกัน แต่สามารถติดต่อสื่อสารหรือถ่ายทอดเนื้อหาการสอนไปยัง
นักศึกษาได้โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น การสอนเสริมผ่าน Internet (e-Tutorial) การสอน
เสริมผ่านสื่อ VCD 

4) ประเภทการสอนเสริม หมายถึง ประเภทของการถ่ายทอดเนื้อหาสาระทางวิชาการไปสู่
นักศึกษา ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยจะเลือกประเภทการสอนเสริมประเภทใด ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของมหาวิทยาลัย ความพร้อมของนักศึกษา และสภาพแวดล้อมทั่วไป โดยประเภท
การสอนเสริมที่ส าคัญ ได้แก่ การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา การสอนเสริมแบบเข้ม 
การสอนเสริมโดยการนัดหมาย การสอนเสริมผ่าน Internet เป็นต้น 

5) รูปแบบการก าหนดวันสอนเสริม หมายถึงรูปแบบของการก าหนดวัน/เวลา และเนื้อหาที่จะ
ใช้ในการสอนเสริมแบบแบบในชั้นเรียนของแต่ละชุดวิชาต่อภาคการศึกษา ซึ่งวัน/เวลา
และเนื้อหาจะต้องมีความสัมพันธ์กันและก่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาที่เข้ารับฟังการ
สอนเสริมเสมอ 

6) สัปดาห์การสอนเสริม หมายถึง สัปดาห์ตามปฏิทินปีพุทธศักราชที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ของสัปดาห์เป็นวันสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาของมหวิทยาลัย 

7) สถานที่สอนเสริม หมายถึง ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อท าหน้าที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในการจัดกิจกรรมการสอนสเริมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

8) ตารางสอนเสริม หมายถึง ก าหนดการจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพ่ือเป็นบริ การทาง
วิชาการแก่นักศึกษาของมหหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รายชื่อชุดวิชา วัน/เวลาท าการสอน 
ครั้งที่สอน หน่วยที่สอน และสถานที่สอนเสริมประจ าภาคการศึกษานั้นๆ 

9) อาจารย์สอนเสริม หมายถึง คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-   
ธิราชรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทีไ่ด้รับค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
สอนเสริม 

10)  ชุดวิชา หมายถึง ชุดการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีการบูรณาการเนื้อหา
สาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ ซึ่งแต่
ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

11) สาขาวิชา หมายถึง หน่วยงานบริหารทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ที่มีการจัดตั้ งตามประกาศกระทวงศึกษาธิการ และมีฐานะเทียบเท่า“คณะ”ใน
มหาวิทยาลัยระบบปิด 

12) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จ ากัดรับ
นักศึกษา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลเพียงแห่งเดียวในประเทศ
ไทย 



 

 

บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดและรูปแบบงานเชิงสังเคราะห์ 

  ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดให้มีการสอน
เสริมเพ่ือเป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินงานจัด
สอนเสริมได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ที่
รับผิดชอบได้มีการท างานเชิงสังเคราะห์ เกี่ยวกับการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยตลอดมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นของการจัดสอนเสริมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละภาคการศึกษาหรือในแต่ละ
ปีการศึกษาได้มีการวางแผนการจัดสอนเสริมอย่างรอบคอบ มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วน     
มีการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงการจัดสอนเสริมให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาอยู่เสมอ ตลอดจนมีการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่เป็นปัจจัย
น าเข้าในการจัดสอนเสริมอย่างรอบคอบและเป็นปัจจุบัน มีการออกแบบและก าหนดกระบวนการจัด
สอนเสริมอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และมีการก าหนดผลลัพธ์ในการจัดสอนเสริมที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ในทุกภาคการศึกษา จนท าให้การจัดสอนเสริมเพ่ือเป็นการบริการทางวิชาการ
แก่นักศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการสอนเสริมแบบเผชิญหน้า (Face to Face) หรือการสอน
เสริมในชั้นเรียน ไปสู่การสอนเสริมแบบผ่านสื่อหรือการสอนเสริมแบบสมัยใหม่ที่เอ้ืออ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แนวคิด/ทฤษฎี งานวิจัยและวรรณกรรม     
ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยที่ได้น ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดและรูปแบบของงานเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

1. การคิดเชิงสังเคราะห์ 
2. กระบวนการท างานเชิงสังเคาะห์ 
3. การวางโครงเรื่องผลงานเชิงสังเคราะห์ 
4. แนวคิดเชิงระบบ 
5. วงจร Deming (PDCA) 
6. ทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
7. กรอบแนวคิดและรูปแบบของงานเชิงสังเคราะห์ 

 

 

 

 

 



10 
 

 

1. การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-Type Thinking) 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2554) ได้กล่าวถึงการคิดเชิงวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้ 

1) ความหมายของการสังเคราะห์ 

การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของ
ส่วนประกอบต่างๆ จนกลายเป็นสิ่ งใหม่ที่กลายเป็นเอกลักษณ์และคุณสมบัติ เฉพาะ           
ทั้งนี้ “สิ่งใหม่” ทีเ่กิดจากการสังเคราะห์ดังกล่าว จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

(1) สิ่งใหม่ที่เกิดจากการ “หลอมรวม” กล่าวคือเป็นการหลอมรวมของส่วนประกอบย่อย
ต่างๆเข้าด้วยกัน จนไม่สามารถมองเห็นส่วนประกอบต่างๆดั้งเดิมเหล่านั้น 

(2) สิ่งใหม่ที่เกิดการ “ถักทอ” กล่าวคือ เป็นการถักทอองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน         
จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งอาจมองเห็นองค์ประกอบย่อยดั้งเดิม      
อยู่บ้าง 

2) ความหมายของการคิดเชิงสังเคราะห์ 

การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-Type Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิด
แล้วดึงองค์ประกอบต่างๆมา “หลอมรวม” หรือ “ถักทอ” ภายใต้โครงร่างหรือเป้าหลอมใหม่
อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ดังนั้น “การคิดเชิงสังเคราะห์” จึงมีลักษณะที่ส าคัญบางประการที่ควรจะมีการ
เตรียมการล่วงหน้าก่อนด าเนินการ คือ 

(1) เป็นมิติการคิดที่ต้องการออกแรงทั้งในด้านการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง      
กับเรื่องที่จะคิด ซึ่งอาจจะมีจ านวนมากและกระจัดกระจายอยู่ตามท่ีต่างๆทั่วไป 

(2) เมื่อได้ข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วจะต้องออกแรงดึงแนวคิดจากส่วนประกอบเหล่านั้น      
คัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวโยงกับเรื่องที่คิด 

(3) น ามาหลอมรวมแนวคิดเหล่านั้นหรือถักทอความคิดต่างๆให้อยู่ภายใต้ตัวแบบโครงร่าง
เดียวกันซึ่งได้ก าหนดขึ้น เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

3) ปัจจัยท่ีผลักดันให้มีการคิดเชิงสังเคราะห์ 
การคิดเชิงสังเคราะห์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีปรากฏการณ์หรือมีสภาพแวดล้อมที่เป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีจะผลักดันให้เกิดการคิดเชิงสังเคราะห์ ได้แก่ 
(1) มีความจ าเป็นต้องหาทางเลือกใหม่ 
(2) มีความต้องการที่จะท าสิ่งใหม่ 
(3) มีความต้องการที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีข้อมูลอยู่อย่างกระจัด

กระจาย 
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4) ประเภทของการคิดเชิงสังเคราะห์ 

การคิดเชิงสังเคราะห์ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
(1) เชิงวิพากษ์ เป็นการวิพากษ์เรื่องราวต่างๆ หรือประเด็นต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุป       

บางประการที่ เหมาะสม สามารถน ามาใช้ ในสิ่ งที่ เราต้องการต่อไป และตอบ
วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ 

(2) เชิงสร้างสรรค์ เป็นการน าแนวความคิดต่างๆ หรือประเด็นต่างๆ ที่ ได้รับมาจัด        
รูปความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผล กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
สามารถน ามาใช้งานบางอย่างตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

5) ประโยชน์ของการคิดเชิงสังเคราะห์ 
การคิดเชิงสังเคราะห์ มีประโยชน์มากมาย สรุปได้ ดังนี้  

(1) ช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบข้อมูลที่กระจัดกระจายในความคิดของเราได้อย่าง
เหมาะสม 

(2) เกิดความรอบคอบในแนวทางปฏิบัติ เนื่องจากผ่านการคิดสังเคราะห์ที่มีข้อมูล     
อย่างครบถ้วนรอบด้าน 

(3) ช่วยหาทางออกของปัญหาโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ ท าให้เราไม่ต้องคิดสิ่งต่างๆ ราวกับ
ว่าสิ่งนั้นไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

(4) ประหยัดเวลาการคิด และท าให้เราต่อยอดและสร้างแนวคิดที่เป็นของตนเองขึ้นมาได้    
ง่ายขึ้น 

(5) ช่วยให้มีความเข้าใจที่คมชัด และครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เมื่อเราต้องการหาทาง
ออกให้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

6) ผลงานเชิงสังเคราะห ์
ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆหรือ

องค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบ          
หรือโครงสร้างเบื้องต้น เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2553) 

โดยสรุป เมื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมีปัญหา จึงมีความจ าเป็นต้องหาแนว
ทางแก้ไขด้วยเทคนิคหรือวิธีการเชิงสังเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานนั้น โดยจะต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ต้องการสังเคราะห์อย่างครบถ้วน ทั้งผลงาน
เชิงวิเคราะห์ งานวิจัย บทความ เอกสารทางวิชาการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นการรวบรวมเนื้อหา
สาระ องค์ประกอบของงานเข้าด้วยกัน 
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อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนผลงานเชิงสังเคราะห์ ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างรูปแบบหรือโครงสร้างของงานในเบื้องต้นเป็นอย่างดีพอและด าเนินการหาแนวทางหรือ
เทคนิควิธีการปฏิบัติงานแนวใหม่ แล้วน าเทคนิควิธีการใหม่ไปทดลองใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา
งานในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น (เฉลิมเผ่า อาละนันท์. 2555) 

2. กระบวนการท างานเชิงสังเคราะห์ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้เสนอกระบวนการท างานเชิงสังเคราะห์เพ่ือสร้างสรรค์ 

“ผลงานใหม”่ โดยมีกระบวนการที่ส าคัญ 7 ขั้นตอน ดังนี้ (อ้างจาก เสถียร คามีศักดิ์. 2554)  
 ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดวัตถุประสงค์ 
   การก าหนดวัตถุประสงค์ จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการท างานเชิงสังเคราะห์ 

กล่าวคือ เมื่อพบว่าทางเลือกเดิมนั้นเกิดปัญหา หรือต้องการสร้างสิ่งใหม่ หรือต้องการหา
ข้อสรุปใหม่ให้กับข้อมูลที่อยู่อย่างกระจัดการจาย หากมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างาน
เชิงสังเคราะห์อย่างชัดเจนแล้ว ย่อมท าให้เราพบความส าเร็จไปแล้วเกินครึ่ง เพราะวัตถุประสงค์ 
จะท าให้เรารู้ว่าควรจะแสวงหาข้อมูลประเภทใด ลักษณะข้อมูลเป็นอย่างไร และจากแหล่งใด 

 ขั้นตอนที่ 2 : การก าหนดขอบเขตของประเด็นที่เก่ียวข้อง 
  การก าหนดขอบเขตของประเด็นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นกรอบในการค้นหาแหล่งข้อมูล 
โดยจะค้นหาหรือรวบรวมข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตหรืออยู่ในกรอบที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
จึงเปรียบเสมือนเป้าหลอมหรือแบบพิมพ์ที่เตรียมไว้ส าหรับการเทข้อมูลต่างๆที่ผสมผสานกัน
แล้วจนได้รูปลักษณ์ตามที่ต้องการ 
ขั้นตอนที่ 3 : การก าหนดลักษณะของข้อมูลที่จะน ามาสังเคราะห์ 
  การที่จะเป็นนักคิดเชิงสังเคาะห์ที่ดี จ าเป็นจะต้องมีแหล่งข้อมูลที่ดีและเป็นข้อมูลที่
ได้รับการกลั่นกรองอย่างน่าเชื่อถือมาแล้วระดับหนึ่ง ดังนั้น การก าหนดลักษณะของข้อมูลจึง
ควรมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่น่าเชื่อ มีความทันสมัย มีความกว้างไกล 
ขั้นตอนที่ 4 : การดึงเฉพาะแนวคิดท่ีเกีย่วข้องมาใช้ 
  เนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ที่จะใช้ในการสังเคราะห์อาจมีเป็นจ านวนมาก แม้จะมี
การก าหนดลักษณะของข้อมูลหรือมีการกลั่นกรองในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ในการท างาน
เชิงสังเคาราะห์ควรจะเลือกเฉพาะแนวคิดหรือแก่นความคิดของข้อมูลที่ตอบวัตถุประสงค์ของ
การจัดท าผลงานเชิงสังเคราะห์เท่านั้น ไม่ควรสนใจรายละเอียดหรือประเด็นอ่ืนๆที่ไม่เก่ียวข้อง 
  อย่างไรก็ตาม แก่นแนวคิดของข้อมูล อาจได้มาด้วยการระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ตลอดจนการขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้ 
ขั้นตอนที่ 5 : การจดัเรียงแนวคิดใหม่หรือการวางโครงร่างใหม ่
  การจัดเรียงแนวคิดใหม่จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการน า
ข้อมูลที่มีการแยกประเภทแล้ว มาจัดระเบียบข้อมูลแต่ละประเภทให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ควรมีข้อพิจารณา คือ ควรมีการก าหนดเป็นประเด็นใหญ่ ประเด็นย่อย ตลอดจนควรมีการ
ค านึงถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 
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ขั้นตอนที่ 6 : การทดสอบโครงร่างใหม ่
  เมื่อเราได้โครงร่างการสังเคราะห์ที่มี เนื้อหาครบถ้วนแล้ว ต่อจากนี้ ไปจะเป็น          
การทดสอบโครงร่างงานเชิงสังเคราะห์ เพ่ือพิจารณาว่าโครงร่างใหม่ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม
เพียงใด โดยการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดเชิงสังเคราะห์เข้าร่วมทดสอบ จากนั้นจึง
น าไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ขั้นตอนที่ 7 : การน าผลงานเชิงสังเคราะห์ไปใช้ 
  เมื่อได้ตัวแบบผลงานเชิงสังเคราะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้น าผลงานเชิงสังเคราะห์
หรือข้อมูลทางความคิดที่ได้จากการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการต่อไป 
 
 

แผนภาพที่ 2  แสดงกระบวนการท างานเชิงสังเคราะห์ 
 

 

 

 

ที่มา : ปรับปรุงจาก เสถียร คามีศักดิ์ (เสถียร คามีศักดิ์ 2554 : 11) 

  

ก าหนด 
วัตถุ 

ปะสงค ์

ก าหนด 
ขอบ 
เขต 

ก าหนด 
ลักษณะ 

ของข้อมูล 

การดึง 
แนว 
คิด 

การวาง 
โครง 
ร่าง 

การทด 
สอบ 

โครงร่าง 

การน า 
ไปใช้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นตอนท่ี 7  
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3. การวางโครงเรื่องผลงานเชิงสังเคราะห์ 

บุญยงค์ เกศเทศ. (2534) ได้เสนอวิธีการจัดล าดับขั้นตอนการวางโครงเรื่องผลงานเชิง
สังเคราะห์ ไว้ดังนี้ (อ้างจาก เสถียร คามีศักดิ์. 2554) 

 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมความรู้ความคิด เป็นขั้นน าเอาความรู้ความคิดในเรื่องที่จะท าทั้งหมดมา
ประมวลผลไว้ด้วยกัน นั่นคือ บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าลง
ไป ขั้นแรกนี้ยังไม่ต้องค านึงถึงความเป็นระเบียบ หรือล าดับความส าคัญได้อะไรเอามาไว้ก่อน
โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องเก่ียวข้องที่เราจะท า 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดหมวดหมู่ความคิด น าข้อมูลจากข้ันที่ 1 มาจัดให้เป็นหมวดหมู่ โดยต้องคิด
ว่าจะก าหนดเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่อย่างไร เช่น ปี พ.ศ. หรือ ชื่อหน่วยงาน หรือ สวัสดิการ  
หรือการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

ขั้นตอนที่  3 การจัดล าดับความรู้ความคิด  ต้องน าข้อมูลที่ เราจะจัดในขั้นที่  2 มาหา
ความสัมพันธ์กันให้เป็นเหตุเป็นผลกันตลอดทั้งเรื่อง จึงจะท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราว
ต่างๆได้ง่ายและแจ่มแจ้ง ซึ่ง ไพบูลย์ ดวงจันทร์. (2538:67-68) เสนอวิธีการจัดล าดับความรู้
ความคิดให้สัมพันธ์กันไว้หลายวิธี คือ 

(1) จัดล าดับตามเวลา โดยพิจารณาว่าอะไรเกิดขึ้นก่อน อะไรเกิดขึ้นหลัง หรือจัด
ระหว่างปีนั้น ปีนี้ 

(2) จัดล าดับตามสถานที่และทิศทาง น าเรื่องราวมาจัดล าดับว่า เรื่องอะไรเกิดขึ้นข้าง
ใน อะไรเกิดขึ้นข้างนอก เกิดขึ้นข้างล่าง เกิดขึ้นข้างบน หรือทางทิศเหนือ หรือ
ทางทิศใต้ 

(3) จัดล าดับตามเหตุผล คือกล่าวถึงเหตุก่อนแล้วกล่าวถึงผลลัพธ์ (ประกาศก าหนดไว้
จึงต้องด าเนินเช่นนี้ ) หรือ กล่าวถึงผลลัพธ์ก่อนแล้วกล่าวถึงเหตุ (เป็นอย่างนี้
เพราะ/อาจเนื่องมาจาก/สาเหตุมาจาก) 

(4) จัดล าดับจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย กล่าวถึงองค์รวมก่อนแล้วค่อยอธิบาย
ส่วนย่อยๆ แยกแยะส่วนที่เป็นรายละเอียดอีกที 

(5) จัดล าดับตามความส าคัญ คือ กล่าวส่วนที่ส าคัญที่สุด หรือหัวใจของเรื่องก่อนแล้ว
ค่อยๆน าเสนอส่วนที่มีความส าคัญน้อยตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 3  แสดงขั้นตอนการวางโครงเรื่องผลงานเชิงสังเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โดยสรุป เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. (2542 : 37-38) ได้เสนอการจัดท าโครงเรื่อง หรือ 
Outline ของเรื่องไว้ว่า การจะท าโครงเรื่องได้จ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี มีความรู้เบื้องต้นใน
เรื่องที่จะท า ดังนั้น จ าเป็นจะต้องศึกษา ค้นคว้า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าเสียก่อน 
แล้วจึงท าโครงเรื่องแบบคร่าวๆ เมื่อศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปก็อาจปรับปรุงใหม่อีก อย่าคาดหวังว่า
โครงร่างจะต้องเสร็จสมบรูณ์ โครงร่างเบื้องต้นเป็นแนวทางว่าจะเขียนหรือจะเอาอะไรมาเสนอ
บ้าง เมื่อลงมือท าไปแล้วอาจต้องกลับมาปรับปรุงโครงร่างให้สมบรูณ์ต่อไปอีก เทคนิคในการ
เขียนโครงร่างมีหลายแบบไม่ว่าจะใช้เทคนิคอย่างไรก็ตาม หลักส าคัญก็คือ จะต้องเขียนให้
ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องที่ต้องการจะท า นั่นคือ การท าโครงเรื่องผู้เขียนจะต้องมีความรอบรู้ใน
เรื่องนั้นจริงๆจึงจะท าโครงเรื่องได้ (อ้างจาก เสถียร คามีศักดิ์. 2554) 
 

 

ขั้นที่ 1 
รวบรวมความรู้ 

ความคิด 

ขั้นที่ 2 
จัดหมวดหมู่ความคิด 

ขั้นที่ 3 
จัดล าดับความรู้ความคิด 
น าข้อมลูมาเรียงล าดับ 

โครงเร่ือง 
ผลงานเชิงสังเคราะห์ 

(โครงร่าง) 

ที่มา  บุญยงค์ เกศเทศ. (2534) ภาษาวิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ 

จัดหมวดหมู่ตามปี พ.ศ. 
จัดหมวดหมู่ตามชื่อหน่วยงาน 
จัดหมวดหมู่ตามกิจกรรม 

จัดล าดับตามเวลา 
จัดล าดับตามสถานท่ีและทิศทาง 
จัดล าดับตามเหตผุล 
จัดล าดับจากส่วนรวมไปหาส่วนยอ่ย 
จัดล าดับตามความส าคัญ 
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4. แนวคิดเชิงระบบ (System Approach) 

อุทัย บุญประเสริฐ (2531) ได้กล่าวถึงแนวคิดเชิงระบบ สรุปได้ ดังนี้ 

1) ความส าคัญของแนวคิดเชิงระบบ มี 4 ประการ คือ 
(1) มีความส าคัญในฐานะที่ เป็นวิธีคิดที่สามารถจัดการกับปัญหาที่มีความยุ่ งยาก

สลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือส่งเสริมวิธีคิดของบุคคลทั่วไป 
(3) มีความส าคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆได้

เป็นอย่างด ี
(4) มีความส าคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารงานในองค์กรหรือหน่วยงาน

ด้านการวางแผนและนโยบายขององค์กร 
2) องค์ประกอบของแนวคิดเชิงระบบ มีองค์ประกอบที่ส าคัญและสัมพันธ์กัน 4 ส่วน ได้แก่ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการแปรสภาพ ผลลัพธ์ และผลกระทบ อธิบายได้ดังนี้ 
(1) ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เงิน หรือสิ่งต่างๆที่ใช้ใน

การด าเนินการผลิตหรือการบริการของหน่วยงานนั้น กล่าวคือ ปัจจัยน าเข้าที่ดี 
ครบถ้วน ทันเวลา ย่อมท าให้เกิดกระบวนการแปรสภาพหรือการผลิต หรือบริการที่ดี
ตามมา 

(2) กระบวนการแปรสภาพ (Process) หมายถึง วิธีการ แนวทาง กิจกรรม กลวิธี หรือ
เทคนิคที่เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ โดยกระบวนการแปรสภาพ
จะเป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตหรือคุณภาพบริการของหน่วยงานเสมอ 

(3) ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแปรสภาพของ
งานนั้นๆหรือผลสุดท้ายที่เกิดจากการท างานหรือโครงการต่างๆ 

(4) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิตหรือเกิดจากการน า
ผลผลิตไปใช้แล้วได้ผลอย่างอ่ืนที่ตามมา นั่นคือ ผลผลิตจะเป็นสาเหตุท าให้เกิด
คุณภาพของผลกระทบได้ 
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ทั้งนี้ แสดงองค์ประกอบของแนวคิดเชิงระบบที่มีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลต่อกัน 
ระหว่าง ปัจจัยน าเข้า กระบวนการแปรสภาพ ผลผลิต และผลกระทบ ได้ดังนี้ 

 
 

 แผนภาพที่ 4  แสดงองค์ประกอบของแนวคิดเชิงระบบที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 

 

 

 

 

 

ที่มา : อุทัย บุญประเสริฐ การวางแผนการศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 

โดยสรุป จากแนวคิดเชิงระบบที่กล่าวถึง จะเห็นได้ว่าแต่ละองค์ประกอบของแนวคิด
เชิงระบบมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อกัน กล่าวคือ ปัจจัยน าเข้าจะมีผลต่อกระบวนการ
แปรสภาพ และกระบวนการแปรสภาพจะมีผลต่อผลผลิต (รวมทั้งผลกระทบ) ดังนั้น หาก
ก าหนดให้ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการแปรสภาพเป็นปัจจัยหรือสาเหตุของปัญหา ย่อมจะได้
ผลผลิต (รวมทั้งผลกระทบ) เป็นปัจจัยผลหรือตัวแปรสภาพปัญหา หรือหากก าหนดให้ปัจจั ย
น าเข้าของการจัดการบริการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ ข้อมูล/
หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริม ตลอดจนความต้องการของนักศึกษา 
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ย่อมมีผลต่อกระบวนการแปรสภาพของ
งานบริการการสอนเสริม ซึ่งหมายถึง การพัฒนาการการสอนเสริมหรือการปรับปรุงงานสอน
เสริมของมหาวิทยาลัยโดยตรง และมีผลท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเข้ารับฟังการ
สอนเสริมเสมอ ส่วนนักศึกษาจะได้รับประโยชน์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการพัฒนาหรือปรับปรุง
การสอนเสริมนั่นเอง 
 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการแปรสภาพ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
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5.  วงจรเด็มม่ิง (Deming Cycle:PDCA) 

 วงจรเด็มมิ่งหรือวงจร PDCA คือ วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท 
(Walter Shewhart) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับการอุตสาหกรรม ต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
เมื่อเอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็น
เครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหา
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้ เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า           
“วงจรเด็มมิ่ง” ในปัจจุบันแนวคิดในการใช้วงจร PDCA สามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงท าให้เป็น
ที่ รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่ วโลก สรุปสาระส าคัญของวงจร PDCA ได้ดั งนี้  (อ้างจาก 
www.home.kku.ac.th และ www.sites.google.com ค้นเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2555) 

1) หลักการส าคัญของวงจร PDCA  
วงจร PDCA (Plan-DO-Check-Act) เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและ 

คุณภาพของการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ วางแผน–ปฏิบัติตามแผน-ตรวจสอบ –
ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่องและหมุนเวียน
ไปเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพ่ิมขึ้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) การวางแผน (Plan : P) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความส าคัญ เนื่องจากการ 
วางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนส าคัญที่จะท างานในส่วนอ่ืน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล           
การวางแผนในวงจรเดมม่ิง เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดมความคิด การหาสาเหตุ
ของปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา การจัดท าตารางการปฏิบัติงาน การก าหนดวิธีด าเนินการ การ
ก าหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผล ในขั้นตอนนี้มีการด าเนินการดังนี้ 

1.1 ตระหนักและก าหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น     
โดยสมาชิกแต่ละคนร่วมมือและประสานกันอย่างใกล้ชิดในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
เพ่ือที่จะร่วมกันท าการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไปต่อไป 

1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินงาน  
หรือหาสาเหตุของปัญหาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งควรจะวางแผนและ
ด าเนินการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน เช่น ตารางตรวจสอบ 
แผนภูมิ แผนภาพ หรือแบบสอบถาม เป็นต้น 

1.3 อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือใช้ก าหนด 
สาเหตุของความบกพร่องตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนิยมใช้วิธีการเขียนและวิเคราะห์
แผนภูมิหรือแผนภาพ เช่น แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิการควบคุม เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในทีมงาน
คุณภาพเกิดความเข้าใจในสาเหตุและปัญหาอย่างชัดเจน แล้วร่วมกันระดมความคิด (Brainstorm) ใน
การแก้ปัญหา โดยสร้างทางเลือต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ในการตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อมาท าการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาด าเนินการ 
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1.4 เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการด าเนินงาน โดยร่วมกัน
วิเคราะห์และวิจารณ์ทางเลือกต่าง ๆ ผ่านการระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
สมาชิก เพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงาน ให้สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะต้องท าวิจัยและหาข้อมูลเพ่ิมเติม หรือก าหนดทางเลือกใหม่
ที่มีความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาได้มากกว่าเดิม 

(2) การปฏิบัติตามแผน (Do : D) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในตาราง  
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนนั้น ๆ 
ความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการท างานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้น ๆ ในขั้นตอนนี้ขณะที่ลงมือ
ปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่ และเมื่อแผนนั้น
ใช้งานได้ก็น าไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป 

(3) การตรวจสอบ (Check : C) หมายถึง การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผน
หรือการแก้ปัญหางานตามแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามเป้าหมายที่
กลุ่มตั้งใจหรือไม่ การไม่ประสบผลส าเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ปฏิบัติตามแผน 
ความไม่เหมาะสมของแผน การเลือกใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น สรุปแนวทางการตรวจสอบ มีดังนี้ 

3.1  ตรวจสอบเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
3.2  มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 
3.3  มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน 
3.4  มีก าหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน 
3.5  บุคลากรที่ท าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงาน 

 ทีเ่กี่ยวข้อง  
(4) ปรับปรุงงานให้เหมาะสม (Action : A) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ 

เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือ
การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่
การก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานที่ต่างจากเดิม ทั้งนี้ เมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ใน
รอบใหม่ ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วย 
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงงานอาจจะเริ่มต้นที่การปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นจากความพยายาม
อย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไปในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการ
ท างานประจ าวันให้ดียิ่งขึ้น การปรับปรุงนี้อาจไม่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษใด ๆ เพียงแต่ใช้สามัญส านึก
ของบุคลากรทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง ในการตรวจสอบงานของตนเอง และตั้งใจ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ในความเป็นจริง ส่วนใหญ่เราจะเกี่ยวข้องกับงาน 3 ประเภท คือ     
งานประเภท A : ท างานประจ าวัน  งานประเภท B : การปรับปรุงงาน งานประเภท C : งานแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งงานประเภท B (การปรับปรุงงาน) เราแทบจะไม่ได้ท ากัน เพราะจะเสียเวลากับ
การท างานประเภท A (งานประจ าในแต่ละวัน) และงานประเภท C (งานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) ดังนั้น 



20 
 

 

แนวคิดในการใช้วงจร PDCA เพ่ือการปรับปรุงงาน จึงพยายามที่จะผลักดันให้มี  “การปรับปรุงงาน” 
เป็นส่วนหนึ่งของการท างานในแต่ละวัน นั่นคือ เมื่องานประจ าถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น ย่อมส่งผลให้งานการ
แก้ไขเฉพาะหน้าน้อยลง 
 

แผนภาพที่ 5 แสดงวงจร PDCA และการปรับปรุงงาน พร้อมกับการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) หลังจากมี

การปรับปรุงงาน 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

การปรับปรุง 
(ACT) 

  
 
 
 
 

 
 

 

 ที่มา : เฉลิมเผ่า  อาละนันท์. 2555 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสัมมนา 
“เทคนิคการเขียนเชิงวิเคราะห์ของงานประจ า” จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2555 ณ อาคารบริภัณฑ์ ส านักบริการการศึกษา 
 
 

 

 

 

วงจร PDCA  และการปรับปรุงงาน 

การวางแผน 

(PLAN) 

การปฏิบตั ิ

(DO) 

การตรวจสอบ 

(CHECK) 

 

 

 

 

 

 

KPI : ร้อยละของความพึงพอใจใน 

        คุณภาพการให้บริการ 

Target : มากกวา่ร้อยละ 90 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการ 

ตวัชีว้ดั : KPI s 

 

 

 

 

 

 

KPI : ร้อยละของระยะเวลาการ  

       ปฏิบัติงานท่ีลดลง 

Target : มากกวา่ร้อยละ 60 
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2) ประโยชน์ของวงจร PDAC 

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2552 : 4) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของวงจร PDCA ไว้ดังนี้ 
(1) เพ่ือป้องกัน 

1.1 การน าวงจร PDCA ไปใช้ ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน กล่าวคือ การวางแผนที่ดีช่วย
ป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการท างาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความ
พอด ีลดความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ 

1.2 การท างานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ า 
1.3 การตรวจสอบที่น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ถือเป็นการน าความผิดพลาดมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 
(2) เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2.1  ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด    
เราควรแก้ปัญหา 

2.2  การใช้ PDCA เพ่ือการแก้ปัญหาด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา เมื่อหา 
ปัญหาได้ก็น ามาวางแผนเพ่ือด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป 

(3) เพ่ือปรับปรุง 
PDCA เพ่ือการปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ หรือ 

วิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไร ก็ให้ใช้
วงจร PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุง ข้อส าคัญต้องเริ่ม PDCA ที่ตัวเองก่อนมุ่งไปที่คนอ่ืน 
 โดยสรุป การบริหารงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างสุดคือ การปฏิบัติงานประจ าของบุคคลคน
หนึ่งจนถึงโครงการในระดับใหญ่ที่ต้องใช้ก าลังคนและเงินงบประมาณจ านวนมากย่อมมีกิจกรรม PDCA 
เกิดขึ้นเสมอ โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบ้าง ไม่ครบวงจรบ้างแตกต่างกัน ตามลักษณะงาน
และสภาพแวดล้อมในการท างานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ในแต่ละองค์กรจะมีวงจร PDCA อยู่หลายๆ วงจร          
วงจรใหญ่สุด คือ วงจรที่มีวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นแผนงาน (P) ซึ่งจะต้องมีการ
ขับเคลื่อนหรือหมุนอยู่ตลอดเวลา (Rolling Plan) แผนงานวงใหญ่อาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องกัน
หลายปีจึงจะบรรลุผล การจะผลักดันให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปรากฎเป็นจริงได้
จะต้องปฏิบัติโดยน าแผนยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
ขององค์กร นั่นคือแผนการปฏิบัติงานประจ าปีจะก่อให้เกิดวงจร PDCA ของหน่วยงานขึ้นใหม่ หาก
หน่วยงานมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ก็จะต้องแบ่งกระจายความรับผิดชอบไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดวงจร PDCA เพ่ิมขึ้นอีกหลาย ๆ วงจร โดยมีความเชื่อมโยงและซ้อนกันอยู่ 
ดังนั้น การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหมดจะรวมกันเป็นการปฏิบัติงานขับเคลื่อนองค์กรนั้น (D)       
ซึ่งองค์กรจะต้องท าการติดตามตรวจสอบ (C) และแก้ไขปรับปรุงจุดที่เป็นปัญหาหรืออาจต้องปรับแผน
ใหม่ ในแต่ละปี (A) เพ่ือให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นปรากฎเป็นจริง และท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ 
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6.  ทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 เพ็ญศรี  ทิพย์สุวรรณกุล และคณะ (2524 : 37) ได้ท าวิจัยเรื่องการติดตามผลการมารับ
บริการการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาภูมิภาค ผลการวิจัยพบว่า ในด้านเนื้อหาที่สอนควรเป็น
การสรุปประเด็นหรือเน้นเนื้อหาในเอกสารการสอนและตอบปัญหา (ร้อยละ 46.70) และควรบรรยาย
สรุปตามล าดับเนื้อหา (ร้อยละ 35.77)  
 จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง และคณะ (2532 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ
ของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริม ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลส าคัญของการเข้ารับการสอนเสริม
เนื่องมาจากเพ่ือฟังสรุประเด็นส าคัญในเนื้อหาเอกสารการสอนที่ยากต่อการท าความเข้าใจ ส่วน
นักศึกษาที่ไม่เข้ารับการสอนเสริมเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวหลายประการ เช่น ไม่มีเวลาว่าง การ
เดินทางไม่สะดวก ต้องการให้ใช้เอกสารโสตทัศน์ประกอบการสอนเสริมของอาจารย์ด้วย 
 ประมวญ บุณยะโหตระ และคณะ (2535 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาภูมิหลัง สภาพปัจจุบัน
และวิธีการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเภทที่สมัครในรอบที่ 2 ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการสอนเสริมสาเหตุที่นักศึกษาไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม คือ นักศึกษาไม่มีเวลา และระยะ
ทางไกล ไม่สะดวก (ประมวญ บุณยะโหตระ และคณะ 2535 : บทคัดย่อ) 
 ศุทธีร์ ไชยวสุ (2537 : 107) ได้ท าวิจัยศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์สอนเสริมเกี่ยวกับการ
สอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของ
อาจารย์สอนเสริมพบว่า รูปแบบการสอนเสริมควรมีลักษณะเป็นการสัมมนาหรืออภิปรายเพ่ือกระตุ้น
ความสนใจของนักศึกษา ในด้านสื่อการสอนเสริมควรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทั้งใน
ด้านเนื้อหา ความถูกต้อง ควรมีสื่อในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเอกสารโสตทัศน์ และเอกสาร    
โสตทัศน์ควรมีรายละเอียดเนื้อหามากกว่าที่เป็นอยู่ 
 วาณี บุณยะไวโรจน์ และ วาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2538 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้
สื่อหลักและสื่อเสริมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในส่วนของการสอนเสริม พบว่า 
เหตุผลส่วนใหญ่ของการเข้ารับการสอนเสริม คือ ต้องการถามปัญหาและให้อาจารย์ตอบข้อสงสัย มีการ
เตรียมตัวก่อนเข้ารับการสอนเสริมด้วยการอ่านเอกสารการสอน ในขณะรับฟังการสอนเสริมจะมีการจด
บันทึกสาระส าคัญในเอกสารโสตทัศน์ หลังเรียนมีการทบทวนเอกสารการสอน ประโยชน์ที่ ได้จากการ
สอนเสริมคือ สรุปประเด็นส าคัญท าให้เข้าใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น ปัญหาที่พบมากคือ ไม่มีเวลามาเข้ารับการ
สอนเสริมได้ทุกครั้ง  
 สุนันท์  นิลบุตร (2538 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อการสอนเสริม ในส่วนข้อเสนอแนะพบว่า ควรก าหนดรูปแบบของ
เอกสารโสตทัศน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกชุดวิชา โดยก าหนดประเด็นเนื้อหาให้ครอบคลุมในเอกสาร
การสอนทุกหน่วยที่สอน เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา  
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 ชาตรี วงศ์มาสา และ รุจี อมฤตย์ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวกับ
การเข้าและไม่เข้ารับการสอนเสริมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า ปัจจัยทางด้าน
การจัดการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ “การเข้ารับการสอนเสริม” เรียงตามล าดับปัจจัยที่มี
ความส าคัญมากไปน้อย คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามปัญหา และวันสอนเสริมจัดในวันเสาร์ -
อาทิตย์ ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ “การไม่เข้ารับการสอนเสริม” เรียงตามล าดับปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ที่มีความส าคัญมากไปน้อยคือ เนื้อหาชุดวิชาที่จัดสอนเสริมเป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาง่าย รายชื่อชุดวิชาที่จัด
สอนเสริมไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน ตารางสอนเสริมแทรกอยู่ในข่าว มสธ. จึงขาดความสนใจ และการสอน
เสริมแต่ละครั้งห่างกันท าให้ลืมวันสอนเสริมครั้งต่อไป 
 ทิพย์เกสร บุญอ าไพ (2540) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยท าการทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นักศึกษา ที่เรียนจากการสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต กับนักศึกษาที่เรียนจากการสอนเสริมโดย
วิธีเผชิญหน้า และประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาโดยท าการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ มละ 
20 คน กลุ่มทดลองเรียนจากการสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต และกลุ่มควบคุมเรียนจากการสอน
เสริมโดยวิธีเผชิญหน้า ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนเสริมทั้งสองวิธีไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 และนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนจากการสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเห็น
ว่า การเรียนจากการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสมอยู่ใน “ระดับมาก” 
 บุญเรือน เนียมหอม (2540) ได้วิจัยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตใน
ระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันการ
เรียนการสอนเน้นกิจกรรมและบริการของอินเทอร์เน็ต ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบ ติดตามการเรียน
ของผู้เรียนและเตรียมความพร้อมทรัพยากรสนับสนุนการเรียนทางอินเทอร์เน็ต มีการใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์และเวิลด์ไวด์เว็บ ในการเรียนการสอนมากที่สุด ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทัศนะ
นักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม การเรียนแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในเว็บไซต์ประกอบด้วย
หน้าโฮมเพจ ประกาศ ข่าว ประมวลรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และ เว็บเพจทรัพยากร
สนับสนุน 2) ระบบการเรียนการสอนประกอบด้วย 12 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ของ   
การเรียนการสอนรายวิชา การวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบเนื้อหารายวิชา การก าหนดวิธีเรียนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมสิ่งแวดล้อมการเรียนทางอินเทอร์เน็ต การก าหนด
คุณสมบัติผู้สอน การเตรียมความพร้อมผู้สอน การด าเนินการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมบริการของ
อินเทอร์เน็ต การสร้างเสริมทักษะ และการจัดกิจกรรมสนับสนุน การควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม
การเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน การประเมินผลการสอนข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง
แก้ไข 3) จากการประเมินรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า 
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ระบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม ทุกองค์ประกอบมีความจ าเป็น อาจารย์ส่วนใหญ่สามารถน า
ระบบไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตได้ ปัญหาการน าไปใช้
งานจริง คือ ความล่าช้าในการรับฟังข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรภายนอก และระบบการสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ต 
 วิริยะ วงศ์เลาหกุล (2542 : 79-80) ได้ศึกษาสภาพความพร้อมและความต้องการใช้สื่อเสริม
ของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึษา 2542 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 394 คน ซึ่งสุ่มจากนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2542 ที่ เข้ารับการปฐมนิเทศ ณ ศูนย์บริการ
การศึกษาประจ าจังหวัดทั่วประเทศ 76 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพความพร้อมด้านโอกาสในการ
ใช้อุปกรณ์การศึกษา นักศึกษามีโอกาสใช้อุปกรณ์การศึกษา ส าหรับการศึกษาสื่อเสริมด้วยตนเองมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ เครื่องเล่นเทปเสียง (ร้อยละ 80.72) เครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียง (ร้อยละ 69.48) และเครื่องเล่นวีดีทัศน์ (ร้อยละ 60.25) และมีโอกาสใช้อุปกรณ์
ส าหรับรับการสอนเสริมทางไกลมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โทรศัพท์ (ร้อยละ 68.68) เครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ (ร้อยละ 30.92) และเครื่องโทรสาร (ร้อยละ 28.12)  2) สภาพความ
ต้องการใช้สื่อเสริม พบว่า นักศึกษาต้องการใช้สื่อเสริมส าหรับการศึกษาด้วยตนเองมากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ รายการวิทยุโทรทัศน์ (ร้อยละ 41.37) รายการเทปเสียง (ร้อยละ 35.34) รายการ
วิทยุกระจายเสียง (ร้อยละ 13.66) และต้องการสื่อในการสอนเสริมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การ
สอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด (ร้อยละ 76.31) การสอนเสริมโดยการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ (ร้อยละ 15.26) และการสอนเสริมแบบต าราตามค าขอ (ร้อยละ 10.04)  
 ทั้งนี้ วิริยะ วงศ์เลาหกุล ได้เสนอความเห็นว่า สิ่งที่น่าพิจารณาประการหนึ่งคือ ความพร้อมของ
นักศึกษาในการรับสื่อเสริมใหม่ ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะน ามาใช้ ได้แก่ มัลติมีเดียและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ปรากฎว่านักศึกษามีความพร้อมในการรับสื่อทั้งสองประเภทนี้ระดับต่ ามาก แต่อย่างไรก็
ตามแม้ว่านักศึกษาจะยังมีความพร้อมในการรับสื่อมัลติมี เดียและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้อย 
มหาวิทยาลัยก็จ าเป็นต้องน าสื่อทั้งสองประเภทนี้มาใช้ต่อไป ไม่ควรที่จะยกเลิกด้วยสาเหตุความไม่พร้อม
ของนักศึกษา และเนื่องจากสื่อมัลดิมีเดียและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีประสิทธิภพในการเรียน
การสอนสูง สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ทั้งระหว่างผู้เรียนกับสื่อ ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับ
ผู้สอน สามารถจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงได้ นอกจากนั้นยังสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้
กว้างขวางและรวดเร็ว ท าให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย โดยเฉพาะในปัจจุบันสังคมไทยก าลังเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมสารสนเทศ ซึ่งเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายสารสนเทศก าลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ 
นักศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง และ ชาตรี วงศ์มาสา (2543) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ในส่วนของความคิดเห็นที่มี
ต่อปัจจัยด้านการบริการการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และความคิดเห็นที่มีต่อ
ปัจจัยด้านแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา พบว่า (1) ควรมีการปรับปรุงปัจจัยทางด้านการ      
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บริการการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม เรียงตามล าดับ
ที่ควรปรับปรุงมากที่สุด ได้แก่ การจัดสรรอุปกรณ์ประกอบการสอนเสริมให้ศูนย์บริการการศึกษามาก
ขึ้น (เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ/เครื่องขยายเสียง/ไมโครโฟน) ควรปรับปรุงอัตราค่าใช้สอยหรือค่า
บ ารุงสถานที่  ควรปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนนักการภารโรง และ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บริการ
การศึกษา และ (2) ควรมีการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาในแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เรียงตามล าดับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญที่ควรด าเนินการก่อนมากที่สุด ได้แก่ 
ควรติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ON-Line เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
ศูนย์บริการการศึกษา ควรจัดตั้งหน่วยบริการตอบค าถามนักศึกษาประจ าศูนย์บริการการศึ กษา      
ควรแต่งตั้งอาจารย์แนะแนวประจ าศูนย์บริการการศึกษา และควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เป็นที่ปรึกษา
และช่วยเหลือชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้ ศูนย์บริการการศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควรจะสนับสนุนศูนย์บริการการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการเป็นตัวแทน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระดับจังหวัดให้มากว่าที่ผ่านมาในอดีต 
 วาสนา ทวีกุลทรัพย์ และคณะ (2548) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบวีซีดีสอนเสริม
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า ความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
รูปแบบวีซีดีสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นั้น นักศึกษาส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
การมีวีซีดีสอนเสริมแทนการสอนเสริมปกติ  รูปแบบวีซีดีสอนเสริมที่นักศึกษาต้องการมากที่สุด          
คือ การอธิบายเนื้อหาใช้ภาพประกอบค าสอนสลับสไลด์คอมพิวเตอร์พร้อมเสียงวิทยากรสอน วิทยากรที่
บรรยายเป็นอาจารย์ผู้เขียนหน่วย การน าเสนอเนื้อหาควรเรียงเป็นรายหน่วยครบทั้ง 15 หน่วย มีการ
จดบันทึกสาระส าคัญขณะที่ศึกษา มีกิจกรรมที่เป็นคะแนนเก็บ และมีช่องทางการติดต่อกับอาจารย์เพ่ือ
สอบถามข้อสงสัยหรือปัญหา ส าหรับรูปแบบการอธิบายเนื้อหาในวีซีดีสอนเสริมนั้นรูปแบบที่นักศึกษา
ต้องการมากที่สุด คือ มีภาพประกอบค าสอนสลับสไลด์คอมพิวเตอร์พร้อมเสียงวิทยากรสอน ร้อยละ 
70.5 มีภาพวิทยากรสลับภาพประกอบค าสอนพร้อมเสียงวิทยากรสอน ร้อยละ 37.7 มีภาพวิทยากร
สลับภาพประกอบค าสอนสลับสไลด์คอมพิวเตอร์พร้อมเสียงวิทยากรสอน ร้อยละ 37.0 มีภาพประกอบ
ค าสอนพร้อมเสียงวิทยากรสอนร้อยละ 23.0 และมีภาพวิทยากรพร้อมเสียงวิทยากรสอนมีเพียง          
ร้อยละ 2.4 

ดุสิต เวชกิจ และคณะ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมิผลการศึกษาและความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ เข้ารับการสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (e-Tutorial) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย           
ธรรมาธิราช” โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา                         
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอนเสริมผ่าน Internet ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2550 รวม 2,889 คน 
จ านวน 8 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต ชุดวิชา 10161 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ชุดวิชา 11201 คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ ชุดวิชา 15205 หลักการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ชุดวิชา 54102 การบริหารงาน          
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชุดวิชา 70313 อาหารบ าบัดโรค และชุดวิชา 96102 คณิตศาสตร์และ
สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการจ าแนกนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
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เข้ารับการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา กลุ่มที่รับฟังการสอนเสริมผ่าน Internet และกลุ่มที่ไม่ได้รับ
บริการการสอนเสริมทั้ง 2 อย่าง ผลการวิจัย พบว่า เมื่อมีการเปรียบเทียบผลการศึกษาของนักศึกษา ทั้ง 
3 กลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มที่เข้ารับฟังการสอนเสริมประจ าภาค มีผลการศึกษาอยู่ในระดับ H มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
กลุ่มที่บริการสอนเสริมผ่าน Internet มีผลการศึกษาอยู่ในระดับ S มากกว่ากลุ่มอื่น และ นักศึกษาที่ไม่ได้
รับการสอนเสริม มีผลการศึกษาอยู่ในระดับ U มากกว่ากลุ่มอ่ืน อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม คือ 
ระหว่างกลุ่มที่รับการสอนเสริมผ่าน Internet กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการสอนเสริมเลย ปรากฏว่า นักศึกษา
กลุ่มที่ไม่รับการสอนเสริมเลย มีผลการศึกษาอยู่ในระดับ H และ U มากกว่า    และนักศึกษากลุ่มที่รับ
การสอนเสริมผ่าน Internet มีผลการศึกษาอยู่ในระดับ S มากกว่า ส าหรับผลการศึกษาระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาทีมีต่อการสอนเสริมผ่าน Internet ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกความพึงพอใจออกเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านรูปแบบการน าเสนอ ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านความสะดวกในการรับการสอน
เสริม และด้านระยะเวลาหรือตารางสอนเสริม พบว่า ในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกรายการในด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบและสื่อ และด้านระยะเวลา ในขณะที่ด้านการปฏิสัมพันธ์และด้าน
ความสะดวก นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางบางรายการและระดับมากบางรายการ 
 แผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช,2544) กล่าวว่า     
สื่อการสอนทางไกลควรมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาสามารถเลือกได้  และความ
ทันสมัยของสื่อการเรียนการสอนเป็นความส าคัญเร่งด่วนที่ต้องการด าเนินการควบคู่ไปกับรายการ
วิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ควรมีเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานทั่วไปที่ให้นักศึกษาได้มี
โอกาสใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะสังคมปัจจุบันหลีกเลี่ยงเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ได้ ส าหรับเรื่องการสอนเสริมนั้น ควรใช้การสอนเสริมผ่านดาวเทียมส่งไปตามศูนย์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสามารถเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชียวชาญในด้านต่าง ๆ เป็นวิทยากร เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งลดภาระ
ของอาจารย์และความสูญเสียงบประมาณจากการเดินทาง 
 สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2546 : 25-27) ได้กล่าวไว้ว่า ในส่วนของสื่อที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ทางไกลนั้น ปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้มากขึ้น เมื่อเริ่มมีการศึกษา
ทางไกลในระยะแรก ๆ จะเริ่มด้วยการใช้สื่อเอกสาร หรือ ที่เรียกว่าการเรียนการสอนทางไปรษณีย์     
โดยครูส่งความรู้ไปยังผู้เรียนด้วยเอกสารการสอนและมีการโต้ตอบกันด้วยจดหมาย ต่อมาได้มีพัฒนาการ
ของการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ตามล าดับ และในปัจจุบันได้น าคอมพิวเตอร์และดาวเทียมมา
ใช้ในการเรียนการสอนทางไกลกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
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 ธนิศ ภู่ศิริ (อ้างจาก ดุสิต เวชกิจ และคณะ ; 2551 : 15-17) กล่าวว่า “การสอนเสริมเป็นสื่อ

เสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จัดบริการให้แก่นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง ในยุค

เทคโนโลยีมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นลักษณะการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียน

บนอินเทอร์เน็ต และใช้เว็บไซต์ในการเสนอบทเรียนบางชุดวิชาแทนการน าเสนอด้วยสิ่งพิมพ์แบบเดิม 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการคู่ขนานกันไป ตามแนวคิดของ แผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) 

แต่อย่างไรก็ตาม การสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เน้นในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับ

นักศึกษา เนื่องจากการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีระบบการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน จึงได้จัดการสอนเสริมให้นักศึกษา ซึ่งในหลัการของการจัดการสอนเสริมนักศึกษาจะต้อง

อ่านเอกสารประกอบการเรียนมาก่อน หากมีปัญหาและข้อสงสัยในเรื่องใด จึงมาสอบถามกับอาจารย์ใน

วันสอนเสริม แต่ในปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนมาก่อน ท าให้

อาจารย์ที่สอนเสริมแบบในชั้นเรียนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงต้องบรรยายให้นักศึกษาฟังทั้ง 15 หน่วย ซึ่ง

ในแต่ละศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจารย์ที่ท าหน้าที่บรรยายทั้ง 15 หน่วย อาจมีคุณภาพ

และความลุ่มลึกไม่เท่ากัน ย่อมท าให้ให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนแตกต่างกัน  

ดังนั้น การสอนเสริมผ่าน Internet (e-Tutorial) จึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาและปรับเปลี่ยน

รูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์

อย่างมาก กล่าวคือ  

1) ท าให้นักศึกษาได้รับข้อมูลการเรียนการสอน ความชัดเจนของเนื้อหา ความลุ่มลึกของ 
วิชาการ เท่าเทียมและเสมอภาคกัน เนื่องจากนักศึกษาทุกคนได้เรียนกับอาจารย์คนเดียวกัน 

2) ประหยัดงบประมาณ เนื่องจากการสอนเสริมแบบปกติ(การสอนเสริมประจ าภาค
การศึกษา)ไม่ได้จัดสอนทุกจังหวัด ท าให้นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นจ านวนมาก       
ถ้าหากมหาวิทยาลัยจัดการสอนเสริมแบบ e-Tutorial แล้ว จะท าให้นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาเข้ารับ
การสอนเสริม สามารถเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้ เรียนกี่ครั้งก็ได้ เรียนเวลาไหนก็ได้  ส าหรับในส่วนของ
มหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้อาจารย์ที่เดินทางไปสอนเสริมในแต่
ละจังหวัดซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และต้องจ่ายทุกครั้งที่จัดให้มีการสอนเสริม 

3) การสอนเสริมผ่าน Internet (e-Tutorial) ที่มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมไปแล้วก็ยังสามารถ

น ารายการการสอนเสริมชุดวิชานั้น ไปเก็บไว้ใน server ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียกดูซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้ง

ได้ตามความต้องการ ส าหรับเอกสารการสอนนักศึกษาก็สามารถ Download ได้ตามความต้องการ    

ซึ่งแตกต่างจากการสอนเสริมแบบปกติ ทีส่ื่อสอนเสริมจะแจกให้เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียนเท่านั้น” 
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 จากการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย      
สุโขทัยธรรมาธิราช สามารถสรุปสภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนแนวคิดส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัย ได้ดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องการการสอนเสริมที่เป็นการสรุปประเด็นที่เน้นเนื้อหาสาระส าคัญจากอาจารย์ 
ผู้สอน โดยการบรรยายสรุปประเด็นตามเนื้อหาในเอกสารการสอน ที่ไม่ใช่อ่านต าราให้นักศึกษาฟัง 

2. สาเหตุที่นักศึกษาไม่ไปเข้ารับฟังการสอนเสริม มีสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่มีเวลาว่าง  
ระยะทางไกล ชุดวิชาที่มีเนื้อหาง่าย ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงกับชุดวิชาที่จัดสอนเสริม ตลอดจนไม่ได้รับ
ตารางสอนเสริม ลืมวันสอนเสริมเพราะระยะเวลาท าการสอนเสริมแต่ละครั้งห่างกันเกินไป 

3. เหตุผลส่วนใหญ่ที่นักศึกษาไปเข้ารับฟังการสอนเสริม ได้แก่ ต้องการสอบถามปัญหาและให้ 
อาจารย์ตอบข้อสงสัย สามารถสรุปประเด็นส าคัญและท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ความยากของเนื้อหา
ของชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริม 

4. นักศึกษายังให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนแบบมีชั้นเรียนหรือการเรียนการสอนที่  
“ศูนย์บริการการศึกษา” เพราะได้พบประอาจารย์ ได้พบเพื่อนนักศึกษา และได้ซักถามข้อสงสัย 

5. เอกสารโสตทัศน์ ยังมีความจ าเป็นและควรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาของเอกสาร    
โสตทัศน์ให้เป็นแนวเดียวกันในทุกชุดวิชาเพราะจะท าให้การสอนเสริมเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่ว
ประเทศ 

6. แม้นักศึกษาจะยังไม่พร้อมในการเข้าถึงสื่อ Internet แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จะต้องน าสื่อประเภทนี้มาสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป ไม่ควรยกเลิกไปเพราะเหตุ
ความไม่พร้อมของนักศึกษา 

7. นักศึกษาที่รับฟังการสอนเสริมผ่าน Internet จะมีผลการศึกษาอยู่ในระดับ S มากกว่ากลุ่ม 
อ่ืน ส าหรับนักศึกษาที่รับฟังการสอนเสริมแบบปกติประจ าภาคการศึกษา จะมีผลการศึ กษาระดับ H 
มากกว่ากลุ่มอ่ืน ในขณะที่นักศึกษาที่ไม่ได้รับการสอนเสริมเลยทุกรูปแบบ จะมีผลการศึกษาในระดับ U 
มากกว่ากลุ่มอ่ืน 

8. การสอนเสริมผ่าน Internet เป็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนเสริมของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนักศึกษาจะได้
ประโยชน์อย่างสูง กล่าวคือ นักศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพราะอาจารย์ผู้สอนคนเดียวกันที่ถ่ายทอดผ่าน Internet ไปทั่วประเทศ นักศึกษาจะประหยัดค่าใช่จ่าย
และเวลาในการเดินทาง เพราะสามารถรับฟังการสอนเสริม ณ บ้านพักอาศัย หรือที่ท างานได้ 
นอกจากนี้ นักศึกษาที่พลาดโอกาสรับฟังการสอนเสริมรายการสด สามารถรับฟังการสอนเสริมใน
รายการย้อนหลังได้ เพราะข้อมูลรายการสอนเสริมได้ถูกจัดเก็บไว้ใน Server 
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7.  กรอบแนวคิดและรูปแบบของงานเชิงสังเคราะห์ 

 ด้วยความเข้าใจแนวคิด/ทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับหลัการ/แนวทางที่เหมาะสม ตลอดจนงานวิจัย
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาหรือการผสมผสานรวมกันของ
ส่วนประกอบต่าง ๆเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งในการ
เสนอผลงานเชิงสังเคราะห์ในครั้งนี้ จะเป็นการสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช และการสังเคราะห์หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดสอนเสริมที่มีการด าเนินการมาเป็น
เวลายาวนาน ซึ่งมีหลักเกณฑ์พร้อมแนวปฏิบัติเป็นจ านวนมากและอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย โดยจะ
น ามาเรียบเรียงผสมผสานให้เกิดเป็นโครงสร้างใหม่  

ทั้งนี้  ในการสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะ
ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนที่เริ่มต้นด้วยการรวบรวมความรู้ ความคิด การจัดหมวดหมู่ความคิด เพ่ือให้
ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายและแจ่มแจ้ง โดยเลือกที่จะเสนอความรู้ความคิดเรียงตามล าดับ
เวลาเป็นปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ ส าหรับการสังเคราะห์หลักเกณฑ์และรูปแบบการ
สอนเสริมที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช           
จะเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด มีการดึงแนวคิดส าคัญหรือ
กล่าวถึงเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการท างานที่ส าคัญๆในการจัดสอนเสริม มีการน าแนวคิดวงจรเด็มมิ่ง 
(Deming Cycle : PDCA) เป็นกรอบในการพิจารณางานในกระบวนการเชิงสังเคราะห์ เพราะเห็นว่าใน
ชีวิตการท างานของแต่ละคนจะต้องมีการพัฒนางานหรือมีการปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้องค์กร
มีการขับเคลื่อนและเพ่ิมผลผลิตพร้อมคุณภาพบริการอยู่เสมอ จนได้รับแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละช่วงเวลา 

นอกจากนี้  ได้มีการน าแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) มาร่วมเป็นกรอบในการ
สังเคราะห์ในภาพรวมอีกด้วย เพราะเห็นว่าระบบการบริการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัย    
ธรรมาธิราชเป็นระบบงานบริการการศึกษาขนาดใหญ่ทีม่ีการพัฒนาในเชิงระบบตลอดมาอย่างต่อเนื่องที่
ประกอบไปด้วย ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการแปรสภาพ (Process) และผลลัพธ์ (Output) โดย
ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัย กระบวนการแปร
สภาพ หมายถึง กระบวนการเชิงสังเคราะห์ที่ประกอบด้วย การสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริม และ
การสังเคราะห์หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดสอนเสริม ส่วนผลลัพธ์ในเชิงระบบ หมายถึง ผลงานเชิง
สังเคราะห์หรือโครงสร้างใหม่ที่เกิดจากกระบวนการเชิงสังเคราะห์ นั่นเอง พร้อมนี้ สามารถแสดงกรอบ
แนวคิดและรูปแบบของงานเชิงสังเคาะห์  “พัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัย                
ธรรมาธิราช” เป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ 
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 แผนภาพที่ 6 แสดงกรอบแนวคิดและรูปแบบของงานเชิงสังเคราะห์เรื่อง “พัฒนาการการสอนเสริม     
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” 

 
 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- แนวคิดทฤษฎีและความรู้

เกี่ยวกับหลักการหรือแนวทางที่

เหมาะสมเพื่อน ามาใช้เป็นหลัก

ในการสังเคราะห์ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนเสริม 

- มติ/ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ

สอนเสริม 

- รายงานการศึกษาวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการสอนเสริม 

พัฒนาการการสอนเสริม 
ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2523 -    
             พ.ศ.2535) 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2536 -  
             พ.ศ.2549) 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2550 - 
              ปัจจุบัน) 

การสังเคราะห์หลักเกณฑ์และ
รูปแบบการสอนเสริม 

1 หลักเกณฑ์การสอนเสริมท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของ

นักศึกษา 

2 รูปแบบการสอนเสริมท่ี

หลากหลายและสอดคล้องกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 หลักเกณฑ์การสอนเสริม  

  - วันสอนเสริม  
  - สถานท่ีสอนเสริม 
  - สัปดาห์สอนเสริม 
  - การคัดเลือกชุดวิชา 
รูปแบบการสอนเสริม 

  - สอนเสริมประจ าภาคการศึกษา 
  - สอนเสริมแบบเข้ม 
  - การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
  - VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การเรียนการสอน 
  - สอนเสริมผ่าน Internet 

ทดลองใช้ ปรับปรุงงาน 

P 

D 

C 

A 

น าไปใช้จริง ย้อนกลับ 

วิเคราะห์/ออกแบบ 
โดย ชาตรี  วงศ์มาสา  ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มกราคม 2555 

การสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริม 

ขั้นตอนที่  1  รวบรวมความรู้ความคิด
เกี่ยวกับการสอนเสริม 

ขั้นตอนที่ 2   การจัดหมวดหมู่ความคิด
โดยแบ่งเป็นช่วงๆของการ
พัฒนาการการสอนเสริม 

ขั้นตอนที่ 3   การจัดล าดับความรู้ 
ความคิดโดยจัดล าดับตาม
เวลาเป็นปี พ.ศ. 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(Input) 

โครงสร้างใหม่ 

งานเชิงสังเคราะห ์

(Output) 

 

กระบวนการเชิงสังเคราะห ์
(Process) 



บทที่ 3 
พัฒนาการการสอนเสริม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 การสอนเสริมในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสื่อประเภท
วิธีการ ที่มุ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ศึกษาเอกสารการสอนด้วยตัวเองมาแล้วและยังไม่เข้าใจในประเด็น
ปัญหาจากเนื้อหาในเอกสารการสอน ได้เข้ารับฟังการสอนเสริมจากอาจารย์ผู้สอนเพ่ือซักถามข้อข้องใจ
และรับฟังการสรุปประเด็นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
 ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (2526 :4 -36) ได้กล่าวถึงสาระส าคัญ เกี่ยวกับการสอนเสริมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สรุปได้ ดังนี้ 

1. ความหมายของการสอนเสริม การสอนเสริม (Tutorial) หมายถึง การสอนเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ที่เสริมในสิ่งที่เราไม่สามารถจะเห็นได้จากเอกสารการสอนหรือจากสื่อ
ประเภทอ่ืน ถือเป็นสื่อประเภทวิธีการที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สมบรูณ์มาก
ยิ่งขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้พบปะซักถามและปรึกษาหารือกับอาจารย์สอนเสริมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่
นักศึกษาสงสัย รวมทั้งได้รับฟังการสรุปหรือขยายแนวคิดหรือเนื้อหาสาระให้เด่นชัดขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการสอนเสริม การสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ 

1) เพ่ือสรุปประเด็นหรือเนื้อหาสาระของชุดวิชาที่น ามาสอนเสริม โดยเฉพาะประเด็น   
หรือเนื้อหาที่ยากแก่การที่นักศึกษาจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

2) เพ่ือขยายความรู้หรือความเข้าใจในเนื้อหาสาระบางเรื่อง โดยใช้กิจกรรมหรือสื่อพิเศษ 
3) เพ่ือตอบค าถามและข้อข้องใจของนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาที่สอนเสริม 
4) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษากับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พบกัน      

ได้ปรึกษาหารือกัน และสร้างความรู้สึกท่ีดีมีทัศนคติที่ดีต่อกัน 
3. แนวทางการสอนเสริม แนวทางการสอนเสริมของอาจารย์สอนเสริม  สรุปได้ 3 

แนวทาง คือ 
1) สอนแบบเป็นรายหน่วย คือ สอนทีละหน่วย ตั้งแต่หน่วยที่ 1 จนถึงหน่วยสุดท้าย ซึ่ง

แบบนี้ท าได้ยากเพราะสอนไม่ทัน 
2) สอนแบบยึดกลุ่มของหน่วย คือ เอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เป็นชุดวิชา โดยจ าแนกเนื้อหาเป็น 15 หน่วย หรือแยกเป็นกลุ่ม เนื้อหาได้ไม่เกิน 3 
กลุ่ม การสอนก็จะยึดตามกลุ่มเนื้อหานั้นๆ (หน่วยที่ 1-5 หน่วยที่ 6-15 หน่วยที่            
11-15) 

3) สอนแบบยึดโครงสร้างของทั้งชุดวิชา ตัวอย่างเช่น ชุดวิชาพ้ืนฐานการศึกษาจะมี
เนื้อหาที่ประกอบด้วยพ้ืนฐานทางด้านประวัติศาสตร์ ด้านปรัชญา ด้านสังคมวิทยา 
และพ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยา ก็จะสอนตามโครงสร้างของชุดวิชานั้น  (การสอนเสริม
จะสลับหน่วยหรือข้ามหน่วยได้) 
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4. ขั้นตอนการสอนเสริม อาจารย์สอนเสริมควรด าเนินการสอนเสริมตามขั้นตอนการ
สอนเสริม มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การท าความรู้จักคุ้นเคยกับนักศึกษา ทั้งนี้เพราะอาจารย์สอนเสริมเป็น
อาจารย์จากสถาบันต่างๆ ดังนั้น อาจารย์ควรจะต้องบอกว่าท่านมาจากสถาบันใด และควร
สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 
ขั้นตอนที่ 2 ควรมีการประเมินผลก่อนท าการสอนเสริม คือ ตั้งค าถามให้นักศึกษาตอบสัก 
2-3 ค าถาม เพ่ือประเมินดูว่า นักศึกษามีความรู้ในเรื่องนั้นๆมากน้อยเพียงใด 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการสอนเสริมโดยจ าแนกกิจกรรมหลักได้ 2-3 กิจกรรม คือ (1) สรุป
ประเด็นหรือเนื้อหาสาระของแต่ละหน่วย (2) การให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และ (3) 
การตอบค าถามของนักศึกษา 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลหลังการสอนเสริม คือ การประเมินนักศึกษาหลังจากการสอน
เสริมเสร็จสิ้นลงแล้ว เพื่อทราบว่านักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเพียงใด 
โดยสรุป “การสอนเสริม” เป็นค าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนามาจาก

ภาษาอังกฤษ ค าว่า “Tutorial” หมายถึง การสอนเป็นกลุ่มเพ่ือเสริมในส่วนที่ผู้เรียนไม่สามารถท าความ
เข้าใจด้วยตนเองได้ นั่นคือ โดยหลักการของการสอนเสริมจะเป็นการเสริมจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเพ่ือให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนการเสริมสวย คนที่ไม่สวยก็จะได้สวยขึ้น เป็นการเสริมจากสิ่งที่มี 
ถ้าไม่มีอะไรเลยก็สวยไม่ได้ (วิจิตร ศรีสะอ้าน. 2527) 

ส าหรับพัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งได้เริ่มมีการจัด
สอนเสริมเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2523 และด าเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จะน าเสนอ
งานเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการการสอนเสริม โดยการจัดล าดับเนื้อหาความรู้ความคิดเกี่ยวกับ
พัฒนาการการสอนเสริมด้วยวิธีจัดล าดับตามช่วงเวลา เพราะจะท าให้มองเห็นพัฒนาการการสอนเสริม
อย่างเป็นขั้นตอน (ไพบูลย์ ดวงจันทร์. 2538) แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า (พ.ศ.2523 ถึง พ.ศ. 2535) 
  ช่วงที่ 1 การจัดระบบการสอนเสริม (พ.ศ. 2523) 
  ช่วงที่ 2 การขยายบริการการสอนเสริม (พ.ศ. 2525) 
  ช่วงที่ 3 การปรับปรุงการสอนเสริม (พ.ศ. 2527) 
  ช่วงที่ 4 การสอนเสริมหลากหลายรูปแบบ (พ.ศ. 2528) 
  สรุปเชิงสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริม ระยะที่ 1 
ระยะที่ 2 การจัดสอนเสริมแนวใหม่ (พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2549) 
  ช่วงที่ 1 การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม (พ.ศ. 2536) 
  ช่วงที่ 2 การสอนเสริมแบบบูรณาการ (พ.ศ. 2545) 
  ช่วงที่ 3 VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (พ.ศ. 2546) 
  ช่วงที่ 4 การสอนเสริมแบบเข้ม (พ.ศ. 2547)  
  สรุปเชิงสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริมระยะท่ี 2 
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ระยะที่ 3  การสอนเสริมผ่าน Internet (พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน) 
  ช่วงที่ 1 โครงการทดลอง (พ.ศ. 2550) 
  ช่วงที่ 2 การสอนเสริมผ่าน Internet ก้าวไกล (พ.ศ. 2551) 
  สรุปเชิงสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริมระยะที่ 3 

ระยะที่ 1  การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า (พ.ศ. 2523 – พ.ศ.2535) 
การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า (face to face) หมายถึง การสอนเสริมแบบในชั้นเรียน      

โดยอาจารย์ผู้ สอนจะเดินทางไปพบปะนักศึกษาเพ่ือท าการสอนเสริม ณ สถานที่  วัน/เวลา                
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีการแจ้งก าหนดการสอนเสริม (ตารางสอนเสริม) ให้นักศึกษาทราบเป็นการ
ล่วงหน้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียก “การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า” สั้นๆว่า “การสอนเสริม” ทั้งนี้ การสอน
เสริมในระยะที่ 1 สามารถแบ่งช่วงเวลาของการพัฒนาการสอนเสริมได้เป็น 4 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 : 
เป็นช่วงเวลาของการจัดระบบการสอนเสริม กล่าวคือ เป็นจุดเริ่มต้นของการวางระบบบริหารการสอน
เสริมที่ส าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการวางระบบบริการจัดการอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลัย 
ช่วงที่ 2 : เป็นการขยายบริการการสอนเสริม ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับช่วงที่ 1 กล่าวคือ ในช่วงที่ 1 การ
จัดบริการการสอนเสริมจะกระจุกอยู่ในพ้ืนที่เพียงไม่ก่ีแห่ง ท าให้นักศึกษาบางกลุ่มไม่ได้รับโอกาสเข้ารับ
การสอนเสริมอย่างทั่วถึง จึงมีการขยายบริการการสอนเสริมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งมี
การก าหนดมาตรการส าคัญๆให้สามารถรองรับปริมาณนักศึกษาที่ทวีความต้องการเข้าสู่ระบบการเรียน
การสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีเป็นจ านวนมากได้ ช่วงที่ 3 : เป็นช่วงที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการปรับปรุงการสอนเสริมครั้งใหญ่ หลังจากพบว่า สถิตินักศึกษาเข้า
รับการสอนเสริมมีอัตราร้อยละลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการศึกษาที่ผ่านๆมา โดยมีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ส าคัญๆ พร้อมก าหนดแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา และช่วงที่ 4 : เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการจัดสอนเสริมให้มีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
ต่างๆที่เก่ียวข้องควบคู่ไปด้วย กล่าวโดยละอียด ได้ดังนี้ 

ช่วงท่ี 1  การจัดระบบการสอนเสริม (พ.ศ. 2523) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาในระดับปรัญญาตรี
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนธันวาคม      
พ.ศ. 2523 โดยมีระยะเวลาของการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว ประมาณ 4 เดือน คือ ระหว่าง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2523 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2524 รวม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรวมทั้ง 2 สาขาวิชา ประมาณ 82,000 คน 
(สุนา เลิศประสิทธิกุล และคณะ. 2529) และมีจ านวนชุดวิชาที่ เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน รวม 9 
ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาพัฒนศึกษา ชุดวิชาพฤติกรรมการสอนประถมศึกษา ชุดวิชาพฤติกรรมการสอน
มัธยมศึกษา ชุดวิชาการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน ชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก ชุดวิชาสื่อการสอนระดับ
ประถมศึกษา ชุดวิชาสถิติวิจัย และประเมินผลการศึกษา ชุดวิชาองค์การและการจัดการ และชุดวิชา
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหาร (ส านักบริการการศึกษา. 2526) 
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  ด้วย แนวคิดของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดอ่ืนๆทั่วโลก
จะมีการจัดสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนในระบบ
การศึกษาทางไกลได้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการรับ
แนวคิดดังกล่าวมาใช้กับมหาวิทยาลัย และได้มีการเตรียมการที่จะจัดสอนเสริมให้กับนักศึกษาทันทีที่
เปิดรับนักศึกษา ดังนั้น ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2523 จึงได้มีการเตรียมการที่ส าคัญ ประกอบด้วย การ
แต่งตั้งคณะท างานและกรรมการที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมสถานที่สอนเสริม การก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสอนเสริม เป็นต้น (จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง. 2545:12) 

1. แต่งตั้งคณะท างานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนที่จะเปิดรับนักศึกษาในเดือนธันวาคม 2523 มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการ     

ที่จะจัดสอนเสริมเพ่ือทบทวนความรู้เพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะท างานโดยความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นคณะหนึ่ง ชื่อ “คณะการท างานวางระบบการสอน
เสริม” แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2523 (จีรีรัตน์  แย้มกลิ่ น ฟุ้ง. 2541 :12) เพ่ือมอบหมาย            
ให้คณะท างานด าเนินการจัดวางระบบการสอนเสริมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้สามารถ
ด าเนินการจัดสอนเสริมได้ทันในภาคการศึกษาที่ 2/2523 (ธันวาคม 2523 – เมษายน 2524) ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาแรกที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2523 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่เป็นหัวหน้าหน่วยราชการภายนอก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระดับอธิบดีและระดับผู้อ านวยกอง ชื่อ “คณะกรรมการประสานงาน

บริการการศึกษา” เพ่ือท าหน้าที่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาระบบเปิด             

(คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) กับสถาบันการศึกษาระบบปิด (ได้แก่ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค/

วิทยาลัย/โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัด) ให้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมบริการการศึกษาต่างๆ เพ่ือ

เป็นการบริการการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (จีรีรัตน์ แย้มกลิ่น

ฟุ้ง. 2545 : 10) กล่าวคือ เนื่องจาก พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 มาตรา 5 ระบุ

ว่า     “ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็น

สถาบันการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียนของตนเอง .... ”ดังนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีความ

จ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการขอใช้สถาบันเหล่านั้นจัดตั้งเป็น

ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภาค และหน่วยบริการการศึกษาประจ าท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยห้องสมุด 

มสธ.ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแหล่งพบปะนักศึกษาหรือเป็นสถานที่สอนเสริมของมหาวิทยาลัย และเพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการให้บริการการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆแก่นักศึกษาและประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

ซึ่งเป็นการร่วมใช้ทรัพยากรของชาติให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด (วิจิตร ศรีสะอ้าน 2526:35) ทั้งนี้ 

คณะกรรมการประสานงานบริการการศึกษาประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังนี้  (เอกสาร 

“โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2524”) 

 



35 
 

คณะกรรมการประสานงานบริการการศึกษา พ.ศ.2523 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   รองประธานกรรมการ 

3. อธิบดีกรมสามัญศึกษา        กรรมการ 

4. อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน       กรรมการ 

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น       กรรมการ 

6. อธิบดีกรมการฝึกหัดครู        กรรมการ 

7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่       กรรมการ 

8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร       กรรมการ  

9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      กรรมการ  

10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      กรรมการ 

11. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก หรือผู้แทน   กรรมการ 

12. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา หรือผู้แทน    กรรมการ 

13. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม หรือผู้แทน   กรรมการ 

14. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน หรือผู้แทน   กรรมการ 

15. อธิการวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือผู้แทน     กรรมการ 

16. อธิการบดีวิทยาลัยครูสวนสุนันทา หรือผู้แทน     กรรมการ 

17. อธิการวิทยาลัยครูพระนคร หรือผู้แทน      กรรมการ 

18. ผู้อ านวยการกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน  กรรมการ 

19. ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน กรรมการ 

20. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   กรรมการ  

21. ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   กรรมการ 

22. ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กรรมการและเลขานุการ 

23. เลขานุการส านักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ผู้ช่วยเลขานุการ 

24. หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ที่มา : ส านักบริการการศึกษา โครงการจัดต้ังศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2524. 

เอกสารอัดส าเนา 

 นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2524 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาอีกคณะหนึ่ ง ชื่อ “คณะกรรมการการสอนเสริม” (รายงานกระประชุม
คณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 6/2533 วันที่ 7 กันยายน 2533) เพ่ือเป็นองค์กรเชิงนโนบายที่
ได้รับมอบอ านาจจากสภาวิชาการให้รับผิดชอบด้านการจัดบริการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยหรือ
หน้าที่อ่ืนๆที่สภาวิชาการมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดังนี ้
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แผนภาพที่ 7 แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง “คณะกรรมการประสานงานบริการการศึกษา” 
กับโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง. 2541:10-11 
หมายเหตุ :  คณะท างานวางระบบการสอนเสริม ได้ยุติบทบาทลงในปี พ.ศ.2527 และคณะกรรมการ

การสอนเสริมได้ปฏิบัติหน้าที่แทนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 

คณะกรรมการการสอนเสริม พ.ศ. 2524 ประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      ประธาน 
2. ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา     รองประธาน 
3. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา     กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ      กรรมการ 
5. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์    กรรมการ 
6. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์    กรรมการ 
7. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
8. หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค    กรรมการ 

 
ที่มา :    รายงานการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งท่ี 5/2533 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2533  

และจีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง, 2541 
หมายเหตุ :   ต่อมาในปีการศึกษา 2533 ได้มีการแต่งตั้ งรองอธิการบดีฝ่ายบริการเป็ นรองประธาน

คณะกรรมการการสอนเสริมแทนผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา 
 
 

สภามหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

สภาวิชาการ 

อธิการบด ี

ส านักบริการการศึกษา 

ศูนย์บริการการศึกษา
ประจ าภูมิภาค 

คณะท างานวางระบบ
การสอนเสรมิ 
(พ.ศ. 2523) 

คณะกรรมการ 
การสอนเสรมิ 
(พ.ศ. 2524) 

คณะกรรมการประสานงาน
บริการการศึกษา 

(พ.ศ. 2523) 

ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

- มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา

ประจ าจังหวัด 
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2. ประกาศแต่งตั้งศูนย์บริการการศึกษา มสธ. 

ต่อมา เดือนธันวาคม พ.ศ.2523 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีประกาศแต่งตั้ง

สถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นศูนย์บริการการศึกษาหรือเป็นสถานที่สอนเสริม

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวม 34 แห่ง ดังนี้ (จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง. 2545:112) 

 

ที่มา : จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง. 2545:112 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสอนเสริม 

ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
ประสานงานบริการการศึกษา” มีการแต่งตั้ง “ศูนย์บริการการศึกษา” เพ่ือรองรับการเป็นสถานที่     
สอนเสริมแก่นักศึกษา ในปีเดียวกันนี้ คณะท างานวางระบบการสอนเสริมซึ่งได้รับการแต่งตั้งก่อนหน้านี้ 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง (จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง. 2545 :12-30) ได้สรุป
หลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสอนเสริมไว้ ดังนี้ 

1) การก าหนดชุดวิชาสอนเสริม ในภาคการศึกษาแรกยังไม่ได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุดวิชาที่จะจัดการสอนเสริม เนื่องจากมีชุดวิชาที่เปิดให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวนน้อย ประกอบกับคณาจารย์ที่รับผิดชอบในบาง
ชุดวิชามีภาระงานด้านอ่ืนๆเป็นจ านวนมาก จึงได้เปิดโอกาสให้ทุกชุดวิชาสามารถ
จัดสอนเสริมได้ตามความพร้อมของแต่ละชุดวิชา ซึ่งปรากฏว่า ในภาคการศึกษา
แรกของการเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีการจัดสอนเสริมเพียง 5 ชุดวิชา 
(จาก 9 ชุดวิชา) ได้ แก่  ชุดวิชาพัฒ นศึกษา ชุดวิชาพฤติกรรมการสอน
ประถมศึกษา ชุดวิชาพฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา ชุดวิชาการวางแผนและ
พัฒนาโรงเรียน และชุดวิชาองค์การและการจัดการ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13. วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 25. วิทยาลัยครูจันทบุรี 
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14. วิทยาลัยครูล าปาง 26. วิทยาลลัยครูเพชรบุรี 
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(วทิยาเขตปัตตานี) 
15. วิทยาลัยครเูชียงราย 27. วิทยาลัยครูนครปฐม 

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม) 

16. วิทยาลัยครเูลย 28. วิทยาลัยครรูาชบุร ี

5. วิทยาลัยครูพระนคร 17. วิทยาลัยครูอุดรธานี 29. วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 
6. วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 18. วิทยาลัยครูสกลนคร 30. วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
7. วิทยาลัยครูสมเด็จเจ้าพระยา 19. วิทยาลัยครูมหาสารคาม 31. วิทยาลัยครูยะลา 
8. วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 20. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 32. วิทยาลัยครูภูเก็ต 
9. วิทยาครูลพบุรี 21. วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 33. วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ 
10. วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 22. วิทยาลัยครูนครราชสีมา 34. วิทยาลัยครูสงขลา 
11. วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 23. วิทยาลัยครูสุรินทร์  
12. วิทยาลัยครูพิษณุโลก 24. วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  
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2) การก าหนดสถานที่สอนเสริม ก าหนดให้ใช้สถานที่ของหน่วยงานความร่วมมือที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นสถานที่สอนเสริม คือ วิทยาลัยครูในสังกัดกรมการฝึกหัดครู จ านวน 30 แห่ง
ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอีก 4 แห่ง รวมเป็น 34 แห่ง 

3) ก าหนดวันและเวลาสอนเสริม ก าหนดให้มีการสอนเสริม ชุดวิชาละ 3 ครั้ง    
หรือ  3 วันต่อภาคการศึกษา โดยแต่ละวันให้แบ่งการสอนเสริมออกเป็น 2 ช่วง 
คือ ช่วงเช้า (เวลา 9.00-12.00 น.) และช่วงบ่าย (เวลา 13.00-16.00 น.) ช่วงละ 
3 คาบๆละ 50 นาที (หรือ 150 นาที หรือ 2  ชั่วโมง ต่อครั้งต่อชุดวิชาต่อภาค
การศึกษา) ดังนั้น ในแต่ละชุดวิชาจะมีการสอนเสริม จ านวน 2  ชั่วโมง  3 ครั้ง 
หรือประมาน ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

อนึ่ง การสอนเสริมในระยะเริ่มแรก (พ.ศ.2524) จะมีลักษณะป็นการ
สอนทบทวนก่อนสอบไล่ เพ่ือให้นักศึกษาที่ได้ศึกษาจากเอกสารการสอนด้วย
ตนเองมาแล้ว หรือนักศึกษาที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบการศึกษาทางไกล ได้มี
ความคุ้นเคยและมีความพร้อมในการสอบไล่มากขึ้น (จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง และ
คณะ. 2532) 

4) การคัดเลือกอาจารย์สอนเสริม  อาจารย์สอนเสริมแบ่ งเป็น 2 ประเภท           

คือ อาจารย์สอนพิเศษ และอาจารย์สัญจร ดังนี้ 

(1) อาจารย์สอนพิเศษ (อาจารย์สอนเสริมสั งกัดศูนย์บริการการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาแต่ละแห่ง 

(วิทยาลัยครู 34 แห่ง) เป็นหน่วยงานคัดเลือกผู้ที่จะเป็นอาจารย์สอนพิเศษ 

(มหาวิทยาลัยจะไม่ได้เปิดรับสมัครโดยตรง) แล้วเสนอชื่อต่อสาขาวิชาเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนพิเศษ ทั้งนี้ ในระยะแรก (พ.ศ. 

2524) ศูนย์บริการการศึกษาได้มีการเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ประสงค์จะเป็น

อาจารย์สอนพิเศษต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประมาน 1,750.- คน    

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ามีบางสาขาวิชาที่มีการสรรหาบุคลากรเองโดยไม่ผ่าน

การเสนอชื่อมาจากศูนย์บริการการศึกษา 

(2) อาจารย์สัญจร (อาจารย์สอนเสริมสังกัดส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยจะคัดเลือก

และแต่งตั้งอาจารย์สัญจรจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยสุโขทัย - 

ธรรมาธิราช รวมทั้งผู้ผลิตชุดวิชา หรอืผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงภายนอก

มหาวิทยาลัยเพื่อเดินทางออกไปพบปะนักศึกษาในช่วงเวลาที่มีการสอนเสริม 

ณ ศูนย์บริการการศึกษา รวม 32 คณะๆ ละ 2-3 คน ก าหนดให้พบปะ

นักศึกษาคณะละ 2 แห่งต่อภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งอาจารย์
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สัญจร เพ่ือเดินทางออกไป “สอนทบทวน” ในช่วงก่อนสอบไล่ รวม 22 

คณะๆละ 7-9 คน แบ่งการสัญจรออกเป็น 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

อย่างไรก็ตาม การจัดเชิญอาจารย์สัญจรออกไปพบปะนักศึกษาใน

ช่วงเวลาที่มีการสอนทบทวนก่อนสอบไล่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหัวหน้า

ศูนย์บริการการศึกษาหรืออาจารย์สอนพิเศษแต่ละแห่งที่แสดงความต้องการ

มาที่ส่วนกลางก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้ 

ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยถือว่าต้องให้เกียรติศูนย์บริการการศึกษา (วิทยาลัย

คร ู34 แห่ง) และอาจารย์ในท้องถิ่นเป็นส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น

อิสระ 

5) สื่อประกอบการสอนเสริม ในระยะแรกยังไม่มีการผลิตสื่อประกอบการสอนใดๆ 
ทั้งในส่วนของนักศึกษาและอาจารย์สอนเสริม แต่มีการจัดบริการสื่อประกอบการ
สอน “ประเภทสิ่งพิมพ์” ไปให้ทุกจังหวัดโดยความร่วมมือจากห้องสมุดประชาชน
ประจ าจังหวัดในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นแหล่งจัดเก็บและเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 

อนึ่ง ในภาคการศึกษาที่ 1/2524 (ก.ค.-ต.ค. 2524) มหาวิทยาลัยได้
งดการจัดกิจกรรมสอนเสริม 1 ภาคการศึกษา เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หารูปแบบ   
การสอนเสริมที่เหมาะสมและเตรียมการจัดสอนเสริมในภาคการศึกษาต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการเปิดสอนเสริมอีกครั้งในภาคการศึกษาที่  2/2524 
(ธันวาคม 2524-เมษายน 2525) รวม 6 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาพัฒนศึกษา ชุดวิชา
สถิติวิจัยและประเมินผลการศึกษา ชุดวิชาพฤติกรรมการสอนประถมศึกษา ชุด
วิชาพฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา ชุดวิชาการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน และ
ชุดวิชาองค์การและการจัดการ (ส านักบริการการศึกษา. 2526:55) 
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ช่วงท่ี 2 การขยายบริการการสอนเสริม (พ.ศ.2525) 
  ในปีพ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดตั้งสาขาวิชาเพ่ิม           
อีก 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา    
คหกรรมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการจัดตั้งสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
ส่งสริมการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ (จีรัตน์  แย้มกลิ่น
ฟุ้ง และคณะ 2532 : 6 และรายงานการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้ งที่ 5/2533 วันที่ 15 
กรกฎาคม 2533) และมีการเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่ 2525 เพ่ิมอีก 14 ชุดวิชา 
ได้แก่ ชุดวิชากฎหมายแพ่ง1 ชุดวิชากฎหมายอาญา1 ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ชุด
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ชุดวิชาไทยศึกษา ชุดวิชามนุษย์กับอารย
ธรรม ชุดวิชากฎหมายแพ่ง2 ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ชุดวิชากฎหมายอาญา2 ชุดวิชากฎหมาย
ธุรกิจ ชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ ชุดวิชามนุษย์กับสังคม และชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม 
(ส านักบริการการศึกษา 2526. 55 – 59) 
  ในช่วงที่ 2 ถือว่าเป็นช่วงที่มีการขยายบริการการสอนเสริมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
โดยในปีพ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็นนโยบายว่า การสอนเสริมเป็นส่วนส าคัญและเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่จะต้องด าเนินการให้เกิด
ประโยชน์แก่นักศึกษาให้มากที่สุด และควรกระจายบริการการสอนเสริมให้ใกล้ตัวนักศึกษาให้มากท่ีสุด 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้ร่วมผลิตชุดวิชา ซึ่งจะท าให้
นักศึกษาที่ศึกษาด้วยตนเองได้ประสบผลส าเร็จในการศึกษามากยิ่งขึ้น  พร้อมกับได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการสอนเสริมไว้อย่างครอบคลุมความต้องการของนักศึกษาเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย 
(1) เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชากว้างขวางมากยิ่งขึ้น (2) เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสรับการแนะแนวทางการศึกษา การให้ค าปรึกษา/แนะน าทางวิชาการจากอาจารย์สอนเสริม
โดยตรง (3) เพ่ือก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างการสอนเสริมและสื่อการสอนอ่ืนๆให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (4) เพ่ือรับทราบปัญหาของการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาที่ประสบอยู่ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะได้หาแนวทางด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
  ทั้งนี้ แนวทางการขยายบริการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2526) สรุปได้ ดังนี้ 
 1.  การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาครอบคลุมท่ัวประเทศ 
  ใน พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการยกเลิกการสอนเสริม         
ณ วิทยาลัยครูในส่วนภูมิภาค (จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง. 2541 : 15) และในปีเดียวกันได้มีประกาศของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่งตั้งสถานศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 8 แห่ง วิทยาลัยครูใน
ส่วนกลาง 3 แห่ง และแต่งตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัดในสังกัดกรมสามัญทุกจังหวัด เป็น 
“ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เพ่ือรองรับการขยายการจัดกิจกรรมการ
บริการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมกับมีการจ าแนกศูนย์บริการการศึกษา ออกเป็น 
2 ประเภท คือ ศูนย์บริการการศึกษาภาค (ได้แก่ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย) และศูนย์บริการ
การศึกษาจังหวัด (ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัดในทุกจังหวัด) รวม 77 แห่ง ทั้งนี้ 
ศูนย์บริการการศึกษาภาค หมายถึง ศูนย์บริการการศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน
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ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยมีหน้าที่ในการจัดบริการการสอนเสริม และช่วยสรรหาบุคลากรใน
ท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่สอนเสริมเฉพาะในภูมิภาคที่รับผิดชอบ การจัดสนามสอบ การให้ค าปรึกษาและ
แนะแนวการศึกษา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และให้บริการข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้น
ภูมิภาคละ 2 แห่ง โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยใน
ส่วนกลาง ส่วนศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดหมายถึงศูนย์บริการการศึกษาที่ท าหน้าที่ด าเนินการจัด
กิจกรรมบริการการศึกษาต่างๆแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การสอนเสริม การสอบไล่ การแนะ
แนวการศึกษา และ กิจกรรมเสริมการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา เป็นแหล่งบริการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็น
ฝ่ายประสานงานในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยได้โดยตรง ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดจะจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยความร่วมมือ
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัดในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (จีรีรัตน์ แย้ม
กลิ่นฟุ้ง และคณะ. 2532 : 6-7) 
 รายชื่อศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2525 จ านวน 77 แห่ง 
ประกอบด้วย 

1. วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (ภาคกลาง 1) 33.  โรงเรียนห้องสอนศึกษา แม่ฮ่องสอน 
2. วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ภาคกลาง 1) 34.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย 
3. วิทยาลัยครูพระนคร (ภาคกลาง 1) 35.  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา 
4. โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ 36.  โรงเรียนพิริยาลัย แพร่   
5. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 37.  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน 
6. โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี 38.  มศว. พิษณุโลก พิษณุโลก (ภาคเหนือ 2)   
7. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 39.  โรงเรียนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
8. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 40.  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
9. โรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์บุรี 41.  โรงเรียนตากพิทยาคม ตาก 
10. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 42.  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 
11. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 43.  โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 
12. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก 44.  โรงเรียนเพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ 
13. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สระบุรี 45.  โรงเรียนพิจิตพิทยาคม พิจิตร 
14. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 46.  มศว. สงขลา สงขลา (ภาคใต้ 1) 
15. โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี 47.  โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 
16. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (ภาคกลาง 2) 48.  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 
17. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 49.  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
18. โรงเรียนศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 50.  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
19. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 51.  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
20. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 52.  โรงเรียนอ ามาตย์พานิชกุล กระบี่ 
21. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 53.  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 
22. โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 54.  ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี (ภาคใต้ 2) 
23. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 55.  โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 
24. โรงเรียนประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 56.  โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 
25. มศว.บางแสน ชลบุรี (ภาคตะวันออก) 57.  โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง ยะลา 
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26. โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง 58.  โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 
27. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 59.  โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 
28. โรงเรียนตราษตระการคุณ ตราด 60.  ม.ขอนแก่น ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1) 
29. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ภาคเหนือ 1) 61.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 
30. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 62.  โรงเรียนเลยพิทยาคม เลย 
31. โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน 63.  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
32. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 64.  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 

65.  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 72.  โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 
66.  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 73.  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 
67.  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 74.  โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์ 
68.  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม 75.  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 
69.  โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร 76.  โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี 
70.  มศว.มหาสารคาม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) 77.  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร 
71.  โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม  

 

 ที่มา      : จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง 2545 : 114 – 115 
 หมายเหตุ  : ในปีพ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีประกาศแต่งตั้งศูนย์บริการ 

    การศึกษาเฉพาะกิจ – มุม มสธ. (ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดทุกจังหวัด)  
    ควบคู่กันไปด้วย 

2  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษา   
 ส าหรับบทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย -

สุโขทัยธรรมาธิราช ในปี พ.ศ.2525 มีรายละเอียด ดังนี้ (โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาประจ า
ภูมิภาค 2524 : 1-10) 

1) การจัดบริการการสอนเสริม  
การสอนเสริมเป็นกิจกรรมการให้ความรู้ เนื้อหาสาระ และ ประสบการณ์แก่ 

นักศึกษาในเรื่องที่ เรียน  ด้วยการทบทวนให้ความรู้ เพ่ิม เติม ในลักษณะเป็น             
การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากร และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย         
มีอาจารย์พิเศษที่ท าหน้าที่สอนเสริม ดังนั้น จึงก าหนดให้ศูนย์บริการการศึกษามีหน้าที่
รับผิดชอบในจัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาในชุดวิชาหนึ่ง ๆ ภาคการศึกษาละ        
3 ครั้ง ครั้งละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที 
2) การจัดสนามสอบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่จัดสนามสอบในส่วนกลางเพียงแห่ง
เดียว แต่จะมีการเปิดสนามสอบทั่วประเทศในตอนสิ้นภาคการศึกษา โดยให้
ศูนย์บริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสนามสอบ ซึ่งอาจจะเป็นอาคารของ
สถาบันการศึกษาที่ศูนย์บริการการศึกษาตั้งอยู่ หรืออาคารของของสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งจัดบุคลากรประจ าศูนย์บริการการศึกษาและผู้ประสานงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นกรรมการจัดสนามสอบโดยต าแหน่ง และอาจตั้ง
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บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยเป็นครั้งคราว ภาระหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษาใน
การจัดการสอบ มีดังนี ้

(1) จัดหาสถานที่สอบ จัดห้องสอบ ที่นั่งสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ 
(2) รับ – ส่ง ข้อสอบและกระดาษค าตอบจากส่วนกลาง ท าส าเนาข้อสอบ

ตามจ านวนผู้สอบ เก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
(3) ด าเนินการตามระเบียบการจัดสอบไล่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(4) รวบรวมส าเนาระเบียบและประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ

สอบของนักศึกษาไว้ ณ หน่วยบริการการศึกษา ตามความจ าเป็นแก่การใช้
ประกอบภารกิจ 

3) การให้ค าปรึกษาและแนะน านักศึกษา 
ในระยะแรกนี้  ศูนย์บริการการศึกษาภาค จะจัดกิจกรรมการแนะแนว              

2 เรื่อง คือ การปฐมนิเทศเรื่องความพร้อมในการศึกษา ด้วยการแนะน าให้เข้าใจ
เป้าหมายของการศึกษา เวลา ค่าใช้จ่าย และการมีความตั้งใจจริงในการศึกษาเล่าเรียน 
และการปฐมนิเทศเรื่องวิธีการศึกษา ด้วยการแนะน าและการฝึกปฏิบัติในเรื่องการบันทึก
ช่วยจ า การศึกษาจากสื่อหลักและสื่อเสริมของมหาวิทยาลัย การใช้บริการการสอนเสริม 
บริการห้องสมุด และบริการโสตทัศนูปกรณ์อ่ืน ๆ 

   ในระยะหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นไป ภารกิจการแนะแนวการศึกษา 
สมควรที่จะจัดเพ่ิมเติมขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
ด้วยการจัดตั้งหน่วยแนะแนวเพ่ือเสริมงานของส านักทะเบียนและวัดผลในระดับทัองถิ่น 
เพ่ือแนะน านักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องการสมัคร การเลือกชุดวิชา การสอบ และอ่ืน ๆ 
ตามแต่จะพิจารณาร่วมกันต่อไป 
 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2526 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ เริ่มด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคเพ่ิมขึ้นอีกตามข้อเสนอของโครงการการจัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค พ.ศ. 2524 เพ่ือมอบหมายภาระหน้าที่ในด้านการ
ประสานงานและบริการการศึกษาในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่สังกัดโดยตรง
ต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาประจ า
ภูมิภาค. 2524:6) และในปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคครบทั้ง 
10 แห่ง โดยมีการใช้ชื่อในปัจจุบันว่า “ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ...(ตามด้วยชื่อจังหวัด)...” 
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3. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสอนเสริม 
จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง (จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง. 2541 :12-30) ได้กล่าวถึงการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2525-2526) ไว้ดังนี้ 
1) การก าหนดชุดวิชาสอนเสริม ในภาคการศึกษาที่ 1/2525 ยังไม่ได้มีการก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมเช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมา และเปิด
โอกาสให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมเองตามความ
พร้อม ซึ่งในภาคการศึกษาท่ี 1/2525 มีการจัดสอนเสริม รวม 18 ชุดวิชา ดังนี้ 
 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 1) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3)   ไทยศึกษา 
2) มนุษย์กับอารยธรรม  

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 1) การศึกษากับชีวิตและชุมชน 5) สื่อการสอนระดับประถมศึกษา 
2) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 6) สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา 
3) วิทยาการการสอน 7) การบริหารบุคลากรในโรงเรียน 
4) พฤติกรรมวัยเด็ก 8) โรงเรียนกับชุมชน 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 2) องค์การและการจัดการ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2) กฎหมายอาญา 1 

3) กฎหมายแพ่ง  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1) หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 
และสหกรณ์ 

1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 

 

2) การก าหนดสถานที่สอนเสริม ก าหนดให้มีการใช้สถานที่ของหน่วยงานความ
ร่วมมือที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสุโขทัย-
ธรรมาธิราชเป็นสถานที่สอนเสริม ดังนี้ 
(1) ศูนย์บริการการศึกษาภาคกลาง 1 : (จ านวน 3 แห่ง) ได้แก่ วิทยาลัยครู       

พระนคร วิทยาลัยครูสวนสุนันทา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ศูนย์บริการการศึกษาภาคกลาง 2 : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

(2) ศูนย์บริการการศึกษาภาคเหนือ 1 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศูนย์บริการการศึกษาภาคเหนือ 2 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
พิษณุโลก 

(3) ศูนย์บริการการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศูนย์บริการการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม 

(4) ศูนย์บริการการศึกษาภาคตะวันออก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตบางแสน 

(5) ศูนย์บริการการศึกษาภาคใต้ 1 :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
สงขลา 
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ศูนย์บริการการศึกษาภาคใต้ 2 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

(6) ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด : โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด (จังหวัดละ 
1 แห่ง ทุกจังหวัด) 
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2529 ศูนย์บริการการศึกษาภาคกลาง 1 รวม 3 แห่ง 

ได้แก่ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยาลัยครูพระนคร ไม่
พร้อมที่จะให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไปได้ เช่น 
ความไม่พร้อมของโต๊ะ-เก้าอ้ี ขนาดความจุของห้อง เครื่องเสียง-ไมโครโฟน ใช้โรงอาหารเป็น
สถานที่สอนเสริม เป็นต้น (มติคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 15/2528 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 
2528) ดังนั้น สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชุมครั้งที่ 22/2529 วันที่ 30 
พฤษภาคม 2529 จึงมีมติให้ยกเลิกศูนย์บริการการศึกษาภาคกลาง 1 ทั้ง 3 แห่ง และต่อมาได้มี
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่  11 กรกฎาคม 2529 เรื่อง การจัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเพ่ิมเติม ในเขตกรุงเทพมหานครทดแทน รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสารวิทยา (เลือกระหว่างโรงเรียนสารวิทยากับโรงเรียนหอวัง ซึ่งยินดี
ให้ความร่วมมือทั้ง 2 แห่ง) โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และโรงเรียนวัดสุทธิ   
วราราม พร้อมกับได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา (นายวิจิตร ภักดีรัตน์) 
เดินทางไปพบอธิบดีกรมการฝึกหัดครู และอธิการวิทยาลัยครูทั้ง 3 แห่ง เพ่ือท าความเข้าใจและ
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น (คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 7/2529 วันที่ 6 มิถุนายน 
2529) ส าหรับการตั้งชื่อศูนย์บริการการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครให้ใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร (...ตามด้วยชื่อโรงเรียน..)” โดยไม่ต้องมีค าว่า “จังหวัด” น าหน้า
กรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 10/2529 วันที่ 22 กรกฏาคม 
2529) 

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการยกเลิก
ศูนย์บริการการศึกษาภาคท่ีได้รับความร่วมมือจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 4 
แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒสงขลา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน เนื่องจาก
ความไม่พร้อมในด้านสถานที่ที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 14/2532 วันที่  17 พฤศจิกายน 2532 
ครั้งที่ 3/2533 วันที่ 23 มีนาคม 2533 และรายงานประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 40/2532 วัน
พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2532) 

 

3) ก าหนดวันและเวลาสอนเสริม ในภาคการศึกษาที่ 1/2525 การจัดบริการการ   
สอนเสริมของมหาวิทยาลัยเริ่มมีรูปแบบของการบริหารจัดการชัดเจนขึ้น 
โดยเฉพาะการก าหนดวันและเวลาสอนเสริมที่สามารถเห็นชอบร่วมกันในทุกชุดวิชา 
ไม่ก่อให้เกิดการลักลั่นกันระหว่างนักศึกษาต่างชุดวิชาหรือต่างสาขาวิชากัน 
กล่าวคือ ให้ก าหนดวันสอนเสริม ชุดวิชาละ 3 วันหรือ 3 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา 
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(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียก “วัน” ว่า “ครั้ง”) สอนเสริมครั้งละ 3 คาบ คาบละ 50 นาทีต่อ
ชุดวิชา ทั้งนี้ การสอนเสริมครั้งที่  1 ของแต่ละชุดวิชา ให้ด าเนินการสอนเสริมได้
หลังจากที่นักศึกษาได้มีการศึกษาเอกสารการสอนและมีการเตรียมตัวล่วงหน้า
มาแล้วจึงจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาอย่างคุ้มค่า 

พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดวิธีการสอนเสริมของอาจารย์ไว้
อย่างกว้างๆ เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางการสอนเสริมของอาจารย์สอนเสริมใน
ระบบการศึกษาทางไกล ดังนี้ 

(1) การอธิบาย โดยการขยายแนวความคิดพร้อมทั้งเน้นเนื้อหาสาระที่ส าคัญ
ในชุดวิชาให้นักศึกษาได้เข้าใจ ทั้งในส่วนที่นักศึกษาได้เรียนด้วยตนเอง
มาแล้ว รวมทั้งเนื้อหาที่จะต้องศึกษาไปด้วย 

(2) การอภิปราย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของชุดวิชา 

(3) การให้ความกระจ่าง โดยตอบข้อซักถามและปัญหาที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
หรืออาจจะซักถามปัญหาที่ผู้สอนเห็นว่ามีความส าคัญให้นักศึกษาร่วม
ตอบ 

 

4) การคัดเลือกอาจารย์สอนเสริม 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็นแนวทางกว้างๆในการพิจารณาคัดเลือก

อาจารย์ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเสริมของแต่ละชุดวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษามากที่สุด กล่าวคือ ควรมีการคัดเลือกอาจารย์สอนเสริม
โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเรียงตามล าดับ ดังนี้ (1) อาจารย์ประจ าภายใน 
มสธ. (2) อาจารย์ภายนอกที่เป็นอาจารย์กลุ่มผลิตชุดวิชา (3) อาจารย์ภายนอกที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแต่ไม่ได้ผลิตชุดวิชา ทั้งนี้ เกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าว ยังไม่มีการ
เข้มงวดในการน าไปปฏิบัติมากนัก 

 

5) สื่อประกอบการสอนเสริม 
ในช่วงนี้ ยังไม่มีการจัดหาหรือไม่มีการผลิตสื่อประกอบการสอนเสริม

ให้กับอาจารย์สอนเสริมและนักศึกษาเช่นเดียวกันกับช่วงที่ผ่านมา เพราะ
มหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อม ทั้งๆที่บางชุดวิชาอาจมีความจ าเป็นต้องใช้สื่อ
ประเภทโสตทัศน์ประกอบการสอนเสริม เช่น ชุดวิชาที่มี เนื้ อหาเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้แนะน าอาจารย์สอนเสริมขอให้มีการ
แนะน านักศึกษาว่า นักศึกษาสามารถหาหนังสืออ่านประกอบหรือหนังสืออ้างอิง
เพ่ือประกอบการเรียนของนักศึกษาได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ-มุม มสธ. 
(ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) รวม 71 แห่งทัว่ประเทศ 

 

4. การสัมมนาอาจารย์สอนเสริม 
ในปี พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดสัมมนาอาจารย์

สอนเสริม รวม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2526 ณ โรงแรม
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เมอร์ลิน พัทยา จ.ชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย อาจารย์สอนเสริมจากส่วนกลาง 
(อาจารย์ประจ าของ มสธ. และอาจารย์สอนเสริมภายนอก มสธ. เฉพาะในกรุงเทพฯ)รวม 
224 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ภายใน มสธ. 31 คน และอาจารย์ภายนอก มสธ. 193 คน 
(รายงานผลการสัมมนาอาจารย์สอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2526) และครั้ง
ที่ 2 จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2526 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน 
จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย อาจารย์สอนเสริมจากส่วนภูมิภาค จ านวน 
300 คน และอาจารย์สอนเสริมจากส่วนกลางที่พลาดโอกาสจากการสัมมนาในครั้งที่ 1 
จ านวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน (มติที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 
20/2526 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2526) 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาอาจารย์สอนเสริม ทั้ง 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 
1) เพ่ือให้ทราบหลักการและวัตถุประสงค์ของการสอนเสริม 
2) เพ่ือให้ทราบบทบาทความรับผิดชอบของตนเองในการให้การสอนเสริม 
3) เพ่ือให้ทราบพฤติกรรมและลักษณะการเรียนของนักศึกษาในระบบการสอนทางไกล 
4) เพ่ือให้ทราบรูปแบบและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาที่ตนจะ

ไปสอน 
5) เพ่ือให้สามารถวางแผนการสอนเสริม จัดท าสื่อการสอนเสริม ด าเนินการสอนเสริม 

และประเมินผลการสอนเสริม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) เพ่ือให้อาจารย์สอนเสริมร่วมพัฒนาแบบทดสอบในชุดวิชาที่ตนเองได้รับมอบหมาย

ให้สอนเสริม 
ส าหรับการสัมมนาอาจารย์สอนเสริมใน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 

2526 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้สรุปปัญหาการสอนของอาจารย์สอนเสริมที่ส าคัญ มี 4 ประการ 
คือ (ส านักบริการการศึกษา. 2526 : 50-51)  

1) พ้ืนฐานประสบการณ์เดิมของอาจารย์สอนเสริมไม่เท่าเทียมกัน ก็มีผลท าให้การ   
สอนเสริมได้รับผลแตกต่างกัน 

2) ความสามารถเฉพาะตัวของอาจารย์สอนเสริมหรือเทคนิควิธีต่างๆในการสอนเสริม 
ก็ข้ึนอยู่กับแนวทางในการก าหนดวิธีการ รูปแบบการสอนของอาจารย์แต่ละท่านซึ่ง
ถือว่าเป็นเสรีภาพทางวิชาการ ดังนั้น ความสามารถในการสอนเฉพาะตัว รวมทั้ง 
เทคนิควิธีการสอน และบุคลิกภาพของอาจารย์แต่ละท่านก็มีผลท าให้การสอนเสริม
ได้รับผลแตกต่างกัน 

3) ความพร้อมในด้านการเตรียมตัวของอาจารย์สอนเสริม เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการ
สอนเสริม 

4) สื่อหรือเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการสอนเสริม ถ้ามีสื่อการสอนที่ดีก็จะเป็นการช่วย
ในการสรุปประเด็นส าคัญของการสอนเสริมได้ง่ายและสะดวกขึ้น และท าให้ได้
มาตรฐานในด้านการสอนเสริมที่ใกล้เคียงกัน 
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พร้อมนี้ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้สรุปเพ่ิมเติมอีกว่า “ประเด็นที่อาจารย์สอนเสริม
ควรจะค านึงเป็นอย่างยิ่งในการสอนเสริม คือ เรื่องการแบ่งส่วนเวลาในการสอนเสริม       
ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของประเทศทางตะวันตกจะแบ่งเวลาการสอนออกเป็น 2 ขั้น กล่าวคือ 
ขั้นที่ 1 คือ การสรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหา เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบแนวคิดหลักของ

ชุดวิชานั้นๆในขั้นนี้เป็นขั้นที่นักศึกษาต้องการมาก เพราะท าให้นักศึกษาได้
เข้าใจและมองเห็นภาพรวมๆของชุดวิชานั้นๆ และท าให้นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพในขั้นตอนนี้ สิ่งที่จะช่วย
อาจารย์สอนเสริมได้มาก คือ สื่อการสอนอ่ืนๆ เช่น สไลด์ เป็นต้น ซึ่งในเรื่อง
ของสื่อการสอนนี้มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และก าลัง
อยู่ในระหว่างการเตรียมการ เพ่ือมุ่งให้การสอนเสริมมีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 2 เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสถามปัญหาต่างๆ ดังนั้น ขั้นตอน
นี้จึงถือว่าเป็นขั้นตอนส าคัญที่อาจารย์สอนเสริมต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือการตอบปัญหาของนักศึกษา แต่เนื่องจากว่า อาจารย์สอนเสริมส่วนมาก
มิได้เป็นผู้เขียนชุดวิชา ฉะนั้น การน าเทคนิค Keeller Plan ของ Professor 
Frederic Keeler มาใช้ก็จะช่วยได้มาก ซึ่งหลักการของ Keeller Plan มีหลัก
อยู่ 4 ข้อ คือ 
1) ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของเนื้อหา 
2) สรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหา 
3) ต้ังข้อคิดของเนื้อหา 
4) ตั้งค าถามหรือข้อสอบส าหรับเนื้อหานั้นๆ 
ถ้าอาจารย์สอนเสริมยึดหลักใน 4 ข้อนี้ก็จะสามารถตอบข้อค าถามได้เป็นอย่าง

ดี ทั้งนี้ ส าหรับการอ่านเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยก็จะท าให้สามารถสอนเสริมได้ดี 
เพราะก่อนที่จะตั้งค าถามได้อาจารย์ต้องอ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจเสียก่อน ซึ่งเป็นผลดี คือ ท า
ให้อาจารย์คุ้นเคยกับต าราที่เราจะไปสอนเสริมยิ่งขึ้น” 

 

5. การเสนอรูปแบบและวิธีการสอนเสริมของแต่ละสาขาวิชา 
ในส่วนของการสัมมนาอาจารย์สอนเสริม ในครั้ งที่  2 เมื่อวันที่  27 -28 

พฤศจิกายน 2526 แต่ละสาขาวิชาได้มีการก าหนดรูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอนเสริมเสนอต่อที่
ประชุมสัมมนาครั้งดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ (คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 19/2526 เมื่อวันศุกร์
ที่ 30 กันยายน 2526) 

อนึ่ง ค าว่า “รูปแบบการสอนเสริม” ที่จะปรากฏเป็นข้อเสนอของแต่ละ
สาขาวิชาต่อไปนี้เป็นค าที่คณะกรรมการการสอนเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเรียกชื่อนี้กันใน
ขณะนั้น ซ่ึงจะหมายถึง “รูปแบบการก าหนดวันสอนเสริม” ที่แต่ละสาขาวิชาประสงค์จะท าการสอนเสริม
ในแตล่ะชุดวิชาว่าจะท าการสอนเสริมกี่วัน หรือก่ีครั้งต่อภาคการศึกษา 
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5.1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
สาขาวิชาวิทยาการจัดการได้เสนอรูปแบบและวิธีการสอนเสริม พร้อมเสนอความต้องการ
อุปกรณ์ประกอบการสอนเสริม ไว้ดังนี้ 
1) รูปแบบการสอนเสริม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

(1) ถ้าเนื้อหาชุดวิชาแยกเป็นอิสระต่อกัน จะจัดสอนเสริมเป็น 2 ครั้งๆ ละ 5 ชั่วโมง 
เช่น ชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร จะแยกเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ
การเงินธุรกิจ (หน่วยที่ 1-8) และส่วนของการภาษีอากร (หน่วยที่ 9-15) 

(2) ถ้าเนื้อหาชุดวิชามีความเกี่ยวเนื่องกัน จะจัดสอนเสริมเป็นแบบ 3 ครั้งๆ ละ 3 
ชั่วโมง 
ยกเว้น ชุดวิชาหลักการบัญชี จะจัดให้มีการสอนเสริมเป็นกรณีพิเศษ คือ สอนเสริม 
2 ครั้งๆ ละ 5 ชั่วโมง และอีก 1 ครั้ง เป็นการทบทวนเนื้อหา เนื่องจาก เป็นชุดวิชา
ที่มีเนื้อหามากและยากในการท าความเข้าใจ 

2) วิธีการสอนเสริม เป็นการบรรยายสรุปประเด็นส าคัญโดยยึดแนวการสอนเสริมของแต่
ละชุดวิชาเป็นหลัก และให้ครอบคลุมเนื้อหาของชุดวิชาทั้งหมด 

3) อุปกรณ์การสอน ต้องการเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead Projector) แผ่นใส
จ านวน 3 ชุดวิชา คือ 
(1) ชุดวิชาการบริหารงานบุคคล 
(2) ชุดวิชาองค์การและการจัดการ 
(3) ชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร 

5.2 สาขาวิชานิติศาสตร์  
สาขาวิชานิติศาสตร์ได้เสนอรูปแบบและวิธีการสอนเสริม ไว้ดังนี้ 
5.2.1 รูปแบบการสอนเสริม ควรจะก าหนด ศูนย์ฯ วัน เวลา หรือจ านวนครั้ง ในการสอน
เสริมให้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเพ่ือนักศึกษาจะได้ไม่สับสน ส่วนการสอนเสริมของ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ควรเป็นการสอนแบบ 2 ครั้งๆ ละ 5 ชั่วโมง 
5.2.2 วิธีการสอนเสริม ในการสอนเสริมควรมีแบบฝึกหัด ซึ่งกลุ่มผลิตชุดวิชาต้องเตรียมเป็น
โจทย์ตัวอย่างให้ท า เพ่ืออาจารย์สอนเสริมจะได้น าไปให้นักศึกษาท า ทั้งนี้ สาขาวิชาได้
ก าหนดวิธีการสอนเสริมไว้ 2 วิธี คือ 
 วิธีที่ 1  
 09.00-11.00 บรรยายสรุปเน้นเนื้อหา (4 หน่วยแรก) 
 11.00-11.30 ฝึกตอบปัญหาให้ทดลองท า 

11.30-12.00 เฉลยค าตอบ แนะวิธีตอบ และตอบปัญหาทั่วๆไป 
13.00-14.30 บรรยายสรุปเนื้อหา (3-4 หน่วยที่เหลือ) 
14.30-14.50 ฝึกตอบปัญหา 
14.50-15.00 เฉลยค าตอบและตอบปัญหาทั่วไป 
 



50 
 

วิธีที่ 2 
09.00-12.00 บรรยายสรุปเน้นเนื้อหา (1-7 หน่วย) 
13.00-13.30 และตอบปัญหาข้อสงสัย 
13.30-13.50 ฝึกตอบปัญหาที่ 1 
13.50-14.30 เฉลยค าตอบปัญหาที่ 1 และแนะแนววิธีการตอบปัญหา 
14.20-14.40 ฝึกตอบปัญหาที่ 2 
14.40-15.00 เฉลยค าตอบและตอบปัญหาทั่วไป 

 ความเห็น : สื่อการสอนอื่น เช่น แผ่นใส จะใช้หรือไม่ก็ได้ซึ่งสาขาวิชาเห็นว่าไม่จ าเป็น 
ข้อเสนอแนะ : สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนเสริมไว้ ดังนี้ 

1) นโยบายการสอนเสริมควรชัดเจน จะก าหนดเป้าหมายอย่างไร มีโครงการอย่างไร 
จะให้สอนเสริมตลอดไปหรือชั่วคราว 

2) พิจารณาประเมินผลการสอนเสริมว่า คุ้มหรือไม่ การสอนเสริมอาจท าในรูปแบบอ่ืน
แทน เช่น เทปตลับ โดยให้ผู้มีความสามารถและความรู้เป็นผู้บรรยายใส่เทปหรือ
วีดีโอ 

3) เพ่ิมบทบาทอาจารย์สอนเสริม โดยให้มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ โดยให้ออก
ข้อสอบมาแล้วเราคัดเลือก โดยไม่แจ้งให้ผู้สอนทราบว่า เราจะใช้ข้อไหน และจะตัด
ข้อสอบท่านละ 1-2 ข้อ 

4) ปรับปรุงวิธีการสอนเสริม 
5) นักศึกษาต้องการให้มีการท าเทปสรุป 
6) ควรมีการจัดเทปรายการวิทยุจ าหน่ายแก่นักศึกษา 
7) จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแนะน านักศึกษาได้ใกล้ชิด โดยแยกตามสาขาวิชาและ

ให้มีในแต่ละศูนย์ทุกจังหวัด เพราะนักศึกษาขาดอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะน าใน
เรื่องต่างๆ 

5.3 สาขาวิชารัฐศาสตร์  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้เสนอรูปแบบและวิธีการสอนเสริม ไว้ดังนี้ 
วันแรก 1. อธิบายและสรุปสาระส าคัญของการศึกษาวิชาการทางรัฐศาสตร์ 
  2. ให้ทดลองท าแบบประเมินผล โดยดัดแปลงจากค าถามในแบบประเมินผล 

3. ชี้ประเด็น หน่วยที่ 1-7 โดยใช้แผ่นใสประกอบ และแจก discussion paper 
ให้นักศึกษาอภิปรายเป็นกลุ่มและสรุป 

4. มอบหมายงานให้นักศึกษากลับไปท า เพ่ือเสนอในวันรุ่งขึ้น 
วันที่ 2 1. จัดกลุ่มอภิปรายและสรุปผล 
  2. ชี้ประเด็นส าคัญๆ หน่วยที่ 8-15 
  3. อธิบายและตอบข้อซักถาม 
  4. แจกเอกสารให้อ่านและให้นักศึกษาสรุปสาระส าคัญ 
  5. ทดลองสอบเพ่ือทบทวน 
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ข้อเสนอแนะ 1. การสอนเสริมควรมีทั้งลักษณะการสอนเสริมและติว 
   2. ควรเน้นการสรุปและการประยุกต์ท าความเข้าใจ 
   3. ให้มี active participation 
   4. อาจารย์สอนเสริมควรมีเวลาเตรียมตัวก่อนสอน 1 อาทิตย์ 
   5. อาจจัดอาจารย์สาขาวิชาไป 2 รอบ 

5.4 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดรูปแบบการสอนเสริมเป็น 3 ขั้นตอน 

รายละเอียด ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ 
การเตรียมการก่อนการสอนเสริม แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
1) การเตรียมการของสาขาวิชา 

(1) อาจารย์ผู้เขียนชุดวิชาสรุปแต่ละหน่วยของชุดวิชาที่จะสอนเสริม แล้วจัดส่งให้ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษาช่วยจัดท าแผ่นใส เพ่ือให้อาจารย์สอนเสริมน าไปใช้
ประกอบการสอน ในกรณีที่อาจารย์ผู้ เขียนชุดวิชาติดราชการ ให้อาจารย์ใน
สาขาวิชาท่านอ่ืนเป็นผู้สรุปแทน 

(2) สาขาวิชาแจกเอกสารการสอนประจ าชุดวิชาพร้อมแบบฝึกฏิบัติแก่อาจารย์สอน
เสริมล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์ ก่อนการสอนเสริม 

(3) สาขาวิชาจัดท ารูปเล่มสรุปสาระส าคัญของชุดวิชา มอบให้อาจารย์สอนเสริมน าไป
ศึกษาเตรียมการก่อนการสอนเสริม 

(4) ก่อนวันสอนเสริมประมาณ 2 สัปดาห์ สาขาวิชาจะเชิญอาจารย์สอนเสริมทุกท่าน
เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ร่วมกันพิจารณาแผ่นใสและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆเพ่ือให้
การสอนเสริมอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 

2) การเตรียมการของอาจารย์สอนเสริม 
(1) อาจารย์สอนเสริมศึกษาเอกสารการสอนประจ าชุดวิชา แบบฝึกปฏิบั ติ              

และสาระส าคัญ 
(2) ร่วมอภิปรายเสนอแนะในเนื้อหาวิชาในวันปฐมนิเทศอาจารย์สอนเสริม 
(3) จัดเตรียมสื่อเสริมความรู้ประกอบการสอนเสริม เช่น สไลด์ ภาพนิ่ง โปสเตอร์ หรือ

เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับอาจารย์สอนเสริมแต่ละคนที่จะจัดเตรียมไป 
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมปฐมนิเทศ 

2. ขั้นด าเนินการ 
1) สาขาวิชา จัดอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ออกไปด าเนินการ

สอนเสริมทีศู่นยบ์ริการการศึกษาครั้งละ 2-3 คน 
2) ในการสอนเสริมแต่ละครั้ง อาจารย์สอนเสริมจะให้ความรู้และตอบปัญหาแก่นักศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของมหาวิทยาลัย ประมาณ 30 นาที ก่อนสอน 



52 
 

3) ในการสอนเสริม อาจารย์จะใช้วิธีการสอนเป็นคณะ โดยสรุปสาระส าคัญของแต่ละหน่วย 
อภิปรายประเด็นปัญหาที่นักศึกษาซักถามในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา รวมทั้งสภาพที่
เป็นจริงในปัจจุบัน พร้อมกันนี้ อาจารย์สอนเสริมยังได้เสริมข้อคิดจากประสบการณ์จริง
ในการท างาน ที่แต่ละท่านได้ประสบมา 

4) ก่อนหมดเวลาสอนในช่วงเช้าประมาณ 30 นาที อาจารย์สอนเสริมจะให้นักศึกษาได้มี
โอกาสศึกษางาน ทดลอง และซักถามความรู้เพ่ิมเติมจากวิทยากรของศูนย์เฉพาะกิจ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้สอนไปแล้ว 

5) ก่อนสิ้นสุดการสอนเสริมในช่วงบ่าย อาจารย์สอนเสริมจะให้เวลาแก่นักศึกษาในการ
ซักถามปัญหาทั่วไป ประมาณ 15 นาที และให้นักศึกษากรอกแบบประเมินผลตาม
แบบฟอร์มของส านักบริการการศึกษา 

3. ขั้นประเมินผลการสอนเสริม 
สาขาวิชาจะจัดการประชุมอาจารย์สอนเสริมหลังจากเสร็จสิ้นการสอนเสริมแล้ว 2 สัปดาห์ 

เพ่ืออภิปรายปัญหาตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการสอนเสริมในครั้งต่อไป 

4. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้เสนอรูปแบบและวิธีการสอนเสริม ไว้ดังนี้ 

1) รูปแบบที่สอนเป็นเอกเทศ จัดเช่นเดียวกับที่จัดอยู่ในปัจจุบันตามความเหมาะสมของแต่ละ
ชุดวิชา เช่น ชุดวิชาสถิติ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา จัดสอนเป็นคู่จังหวัดแบบ 3 :3:3 
ชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดสอนรวมศูนย์แบบ 5:5 ทัง้สองชุดวิชาใช้ผู้สอนคน
เดียวในแต่ละครั้ง (แบบ 3:3:3 หมายถึง สอนเสริมแบบ 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง และแบบ 5:5 
หมายถึง สอนเสริมแบบ 2 ครั้ง ๆ ละ 5 ชั่วโมง) 

2) รูปแบบที่สอนเป็นแบบบูรณาการ ให้จัดสอนเสริม ดังนี้ 
(1) จัดสอนรวมที่ศูนย์หลัก โดยถือจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาพ้ืนฐาน ของ

แขนงวิชาเป็นเกณฑ์ (ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 มีการก าหนดศูนย์บริการการศึกษา เป็น 3 
ประเภท คือ ศูนย์หลัก ศูนย์รอง และศูนย์เล็ก) 

(2) จัดสอนเสริมแบบ 5:5 และการสอนเสริมเข้ม ครั้งเดียว 2 วัน วันละ 5 ชั่วโมง 
(3) จัดสอนเสริมเป็นคู่แขนงชุดวิชาสลับกันไป ดังนี้ 

- แขนงบริหารการศึกษา แขนงประถมศึกษา สอนแบบ 5:5 ในวันเสาร์และอาทิตย์
ตามล าดับ 

- แขนงมัธยมศึกษา สอนแบบเข้มครั้งเดียว 2 วัน ในวันเสาร์และอาทิตย์ วันละ 5 
ชั่วโมง 

(4) ในการสอนเสริมแต่ละครั้งจะมีผู้สอนมากกว่า 1 คน (ประมาณ 2 คน) 
(5) การจัดอาจารย์ผู้สอนจะจัดอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับกลุ่มชุดวิชาที่

สอนเป็นหลัก 1 คน และอีก 1 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อาจารย์สอนเสริมที่
สามารถสอนกลุ่มชุดวิชานั้นๆได้ 
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อนึ่ง ส าหรับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ไม่ได้น าเสนอรูปแบบและวิธีการสอนเสริมของสาขาวิชาต่อ              
ที่ประชุมสัมมนาในครั้งดั งกล่าว ดังนั้น จึงไม่ปรากฏหลักฐานในรายงานกระประชุมที่ประชุม
คณะกรรมการการสอนเสริม ในการประชุมครั้งที่ 19/2526 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2526 

ช่วงท่ี 3 การปรับปรุงการสอนเสริม (พ.ศ. 2527) 
  ด้วยปรากฏว่า แม้รูปแบบการจัดสอนเสริมในปีการศึกษา 2525-2526 จะมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของการก าหนดวัน/เวลาสอนเสริม การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ การคัดเลือกอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิไปพบปะนักศึกษา แต่สถิตินักศึกษาเข้ารับฟัง
การสอนเสริมในภาคการศึกษาที่ 2/2526 ยังอยู่ในอัตราร้อยละที่ต่ ามาก ทั้งในด้านภาพรวมของทุกชุด
วิชาทั่วประเทศ และภาพย่อยเฉพาะชุดวิชา กล่าวคือ มีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริมในภาคการศึกษา
ที่ 2/2526 โดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 5.09 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั้ น (จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง. 
2545:18) 
 

ตารางท่ี 3  แสดงร้อยละของนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมในภาคการศึกษาที่ 2/2526 จ าแนกตาม
ชุดวิชา 

ชุดวิชา 
นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาเข้า 

รับการสอนเสริม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. พัฒนศึกษา 4,468 110 2.46 
2. สถิติวิจัยและประเมินผลการศึกษา 12,183 701 5.75 
3. พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา 5,602 202 3.60 
4. พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา 2,047 79 3.85 
5. การวางแผนและการพัฒนาโรงเรียน 2,980 128 4..29 
6. องค์การและการจัดการ 5,602 190 3.39 
7. ไทยศึกษา 3,768 185 4.91 
8. มนุษย์กับอารยธรรม 2,634 375 14.19 
9. การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ 3,778 119 3.14 
10. หลักการบัญช ี 7,518 272 3.61 
11. การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา 3,249 115 3.54 
12. กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 5,802 398 6.85 
13. มนุษย์กับสังคม 6,911 462 6.68 
14. วิทยาศาสตร์กับสังคม 6,979 442 6.33 
15. การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา 726 14 1.92 
16. การสอนสังคมศึกษา 831 18 2.16 
17. สังคมศึกษา 4 1,139 13 1.14 
18. ภาษาไทย 4 683 11 1.61 
19. การสอนภาษาไทย 528 27 5.11 
20. การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 2,186 151 6.90 
21. การบริหารงานบุคคล 1,985 87 4.38 

หน่วย : คน 
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ชุดวิชา 
นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาเข้า 

รับการสอนเสริม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

22. กฎหมายพาณิชย์ 2 1,323 129 9.95 
23. คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ 740 50 6.75 
24. เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 705 22 3.12 

รวม/เฉลี่ย 84,367 4,299 5.09 

ที่มา : ส านักบริการการศึกษา. รายงานสถิตินักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม. 2526 เอกสารอัดส าเนา 

 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ให้มีการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบของการสอนเสริมเป็นครั้งใหญ่ โดยให้มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงให้มากที่สุดพร้อมกับให้มีการก าหนดมาตรการและวิธีการต่างๆที่
ควรจะน ามาใช้อย่างทันท่วงที ซึ่งคณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 5/2527 เมื่อวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2527 ได้สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการที่ส าคัญของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสอนเสริม
ของมหาวิทยาลัย พบว่า ปัญหาที่ส าคัญมี 4 ประการ ได้แก่ (1) นักศึกษาต้องการพบปะอาจารย์ประจ า
ของ  มสธ.และต้องการให้ไปท าการสอนเสริม (2) ปัญหาของอาจารย์ประจ าของ มสธ. มีภาระงานด้านอื่น
เป็นจ านวนมากไม่สามารถไปท าการสอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาได้ (3) ปัญหาเรื่องคุณภาพ
การสอนของอาจารย์สอนเสริม (4) ปัญหาหลักเกณฑ์และวิธีการสอนเสริมบางอย่างที่ควรจะเปลี่ยนแปลง    

ต่อมา วันที่ 3 มีนาคม 2527 และวันที่ 21 มีนาคม 2527 คณะกรรมการการสอนเสริม 
ประชุมครั้งที่ 6/2527 และครั้งที่ 7/2527 ตามล าดับ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดั งนี้ (ส านักบริการ
การศึกษา เอกสารรายงานการปรับปรุงการสอนเสริม. 2527. เอกสารอัดส าเนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : คน 
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1. การก าหนดชุดวิชาสอนเสริม 
เนื่องจากในช่วงที่ 1 (ปี พ.ศ. 2523 และปี พ.ศ. 2524) และช่วงที่ 2 (ปี พ.ศ.2525    

และปี พ.ศ. 2526) ยังไม่มีก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกชุดวิชาที่จะ
สอนเสริม ท าให้บางชุดวิชาที่จัดสอนเสริมไม่มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ตลอดจน
แนวโน้มของจ านวนชุดวิชาที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีจ านวนมากขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการการสอนเสริม จึงได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการ
คัดเลือกชุดวิชาเพ่ือการจัดสอนเสริมเป็นครั้งแรก พร้อมก าหนดแนวปฏิบัติในแต่ละหลักเกณฑ์สรุปได ้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 สรุปหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกชุดวิชาเพ่ือการจัดสอนเสริม พ.ศ. 2527 

ล าดับที ่ หลักเกณฑ์การพิจารณา แนวปฏิบัต ิ

1.  ความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละ
ชุดวิชา 

1.1 วิเคราะห์หลักสูตรโดยพิจารณาเฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก ที่ไม่
สามารถท าความเข้าใจได้ตลอดด้วยตนเอง หรือชุดวิชาหลักท่ีเป็น
พื้นฐานส าหรับชุดวิชาอื่นๆควรจัดสอนเสริม 

1.2 จัดรวมกลุ่มชุดวิชาที่มีเนื้อหาวิชาคล้ายคลึงกัน มีความสัมพันธ์กัน 
โดยจัดทีมอาจารย์ออกไปสอนเสริม รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา (Tutoring and counselling) 

2.  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ให้พิจารณาเกณฑ์จ านวนนักศึกษา ดังนี ้

2.1 ในกรณีที่จัดสอนแยกศูนย์ แต่ละชุดวิชาจะต้องมีนักศึกษาที่
ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 คนต่อศูนย์ 

2.2 ในกรณีที่จัดสอนรวมศูนย์ แต่ละชุดวิชาจะต้องมีนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 45 คน ต่อการรวมศูนย์ 
(การก าหนดประเภทศูนย์บริการการศึกษาดูได้จากหัวข้อถัดไป) 

3.  ความพร้อมในการจัดอาจารย์สอน
เสริมของแต่ละสาขาวิชา 

ให้ทุ กสาขายึดถือ เป็นนโยบายว่า อาจารย์ประจ าทุกคนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องมีหน้าที่ออกไปสอนเสริมและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการกับนักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ที่จะท าหน้าที่
สอนเสริมให้พิจารณาโดยล าดับจาก 

3.1 คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 
3.2 ผู้ร่วมผลิตชุดวิชา 
3.3 บุคลากรของ มสธ. ที่มีคุณวุฒิตรง 
3.4 อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิตรง 

4.  ผลการจัดสอนเสริมของแต่ละชุด
วิชาในภาคการศึกษาท่ีผ่านๆมา 

ให้พิจารณาดูว่า ผลการจัดสอนเสริมของแต่ละชุดวิชาที่ผ่านๆมา มี
นักศึกษามารับการสอนเสริมน้อย (ไม่ถึง 10%) ตั้งแต่ต้นหรือไม่ ถ้ามี
แนวโน้มว่ามีจ านวนน้อยตั้งแต่ต้น ก็ไม่ควรจัดต่อไปอีก 

5.  ผลการสอบไล่ของแต่ละชุดวิชาที่
ผ่านๆมา 

ให้พิจารณาดูว่า ชุดวิชาใดที่มีนักศึกษาสอบตกกันมากก็ควรพิจารณา
จัดสอนเสริมเฉพาะหน่วยท่ีมีเนื้อหายาก 

ที่มา :   มติคณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่  6/2527 วันที่  3 มีนาคม 2527  และครั้งที่  7/2527                       
วันท่ี 21 มีนาคม 2527 
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2. การก าหนดสถานที่สอนเสริม (ศูนย์บริการการศึกษา) 
จากการวิเคราะห์สรุปปัญหาและความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการให้อาจารย์ประจ า

ของ มสธ. เดินทางไปท าการสอนเสริมและพบปะนักศึกษา แต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีอาจารย์
ประจ าอย่างจ ากัดและมีภาระงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลอยู่อีกเป็น
จ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปสอนเสริมและพบปะนักศึกษาพร้อมกันทีเดียวทุกศูนย์บริการ
การศึกษาทั่วประเทศได้ จึงเห็นสมควรมีการหมุนเวียนอาจารย์ประจ าของ มสธ. เดินทางไปสอนเสริมและ
พบปะนักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายว่าในระยะเวลา 1 ปีการศึกษาหรือตลอดหลักสูตรของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของนักศึกษาแต่ละคน ควรจะได้มีการพบปะอาจารย์จาก 
มสธ. อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการการสอนเสริม จึงได้มีการก าหนดประเภทของศูนย์บริการ
การศึกษา (ประเภทสถานที่สอนเสริม) เพ่ือให้อาจารย์ประจ าของ มสธ. หมุนเวียนกันไปสอนเสริมพบปะ
นักศึกษาเป็นกลุ่มๆแทนการเดินทางไปพบปะนักศึกษาหรือท าการสอนเสริมพร้อมกันทีเดียวในทุก
ศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีการก าหนดประเภทของศูนย์บริการการศึกษาและมีการรวมกลุ่ม
ศูนย์บริการการศึกษา เพ่ือการหมุนเวียนอาจารย์ประจ าของ มสธ. เดินทางไปสอนเสริม ดังนี้            
(มติคณะกรรมการการสอนเสริมการประชุม ครั้งที่ 7/2527 วันที่ 21 มีนาคม 2527) 

1) การก าหนดประเภทศูนย์บริการการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) ศูนย์หลัก หมายถึง ศูนย์บริการการศึกษาที่มีประมาณการนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉลี่ย

ภาคการศึกษาละ ตั้งแต่ 1.5% ขึ้นไป ของจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
(2) ศูนย์รอง หมายถึง ศูนย์บริการการศึกษาท่ีมีประมาณการนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉลี่ยภาค

การศึกษาละ 0.96% ถึง 1.5% ของจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
(3) ศูนย์เล็ก หมายถึง ศูนย์บริการการศึกษาที่มีประมาณการนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉลี่ยภาค

การศึกษาละ ไม่เกิน 0.96% ของจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
2) การรวมกลุ่มศูนย์บริการการศึกษา ให้มีการรวมกลุ่มศูนย์บริการการศึกษา เพ่ือจัดเชิญอาจารย์

ประจ าของ มสธ. ออกไปท าการสอนเสริมและพบปะนักศึกษา รวม 5 แบบ ดังนี้ 
แบบที่ 1 ศูนย์หลัก + ศูนย์เล็ก หมายถึง การจัดสอนเสริมที่ ศูนย์หลัก โดยโยงศูนย์เล็ก

เข้าไปรวมกับ ศูนย์หลัก (จัดเชิญอาจารย์ มสธ. ไปสอนเสริมที่ศูนย์หลัก) 
แบบท่ี 2 ศูนย์รอง + ศูนย์เล็ก หมายถึง การจัดสอนเสริมที่ศูนย์รอง โดยโยงศูนย์เล็กเข้า

ไปรวมกับ ศูนย์รอง (จัดเชิญอาจารย์ มสธ. ไปสอนเสริมที่ศูนย์รอง) 
แบบที่ 3 ศูนย์หลัก + ศูนย์รอง หมายถึง การจัดสอนเสริมที่ศูนย์หลัก โดยโยงศูนย์รอง

เข้าไปรวมกับ ศูนย์หลัก (จัดเชิญอาจารย์ มสธ. ไปสอนเสริมที่ศูนย์หลักหรืออาจมีการสลับกับ
ศูนย์รอง) 

แบบที่ 4 ศูนย์รอง + ศูนย์รอง หมายถึง การจัดสอนเสริมโดยรวม ศูนย์รอง เข้าด้วยกัน 
(จัดเชิญอาจารย์ มสธ. ไปสอนเสริมที่ศูนย์รอง ศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง) 

แบบที่ 5 ศูนย์เล็ก + ศูนย์เล็ก หมายถึง การจัดสอนเสริมโดยรวม ศูนย์เล็ก เข้าด้วยกัน 
(จัดเชิญอาจารย์ มสธ. ไปสอนเสริมที่ศูนย์เล็ก ศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง) 

อนึ่ง กรณีแบบที่ 5 ให้ด าเนินการจัดเชิญอาจารย์ไปท าการสอนเสริมได้เท่าท่ีจ าเป็น 
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3) รายชื่อศูนย์บริการการศึกษาแต่ละประเภท จาการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
สามารถก าหนดบัญชีรายชื่อศูนย์บริการการศึกษาแต่ละประเภท ได้ดังนี้ 

(1) ศูนย์หลัก มีจ านวน 16 แห่ง ได้แก่ 
1. วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 2. วิทยาลัยครบู้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. วิทยาลัยครูพระนคร 4. ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม ่
5. ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสมีา 6. ร.ร.กลัยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 
7. ร.ร.นารีนุกูล จ.อุบลราชธาน ี 8. ร.ร.สตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค ์
9. ร.ร.อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธาน ี 10. มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
11. ร.ร.วัดเขมาภริตาราม จ.นนทบรุี 12. มศว. สงขลา จ.สงขลา 
13. ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 14. ร.ร.บญุยวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง 
15. ร.ร.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี 16. ร.ร.สงวนหญิง จ.สุพรรณบุร ี

 

(2) ศูนย์รอง มีจ านวน 22 แห่ง ได้แก่ 
1. ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรอียุธยา 2. ร.ร.ปราจณีราษฎรอ ารุง จ.ปราจีนบุรี 
3. ร.ร.สระบรุีวิทยาคม จ.สระบุร ี 4. มศว. บางแสน จ.ชลบรุ ี
5. ร.ร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี 6. ร.ร.บรุีรีมย์พิทยาคม จ.บรุีรัมย ์
7. ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลยั จ.ศรสีะเกษ 8. ร.ร.ชัยภมูิภักดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 
9. ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย 10. ร.ร.สตรศีึกษา จ.ร้อยเอด็ 
11. ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร 12. ร.ร.พิรยิาลยั จ.แพร ่
13. ร.ร.ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร จ.น่าน 14. มศว. พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
15. ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี 16. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี 
17. ร.ร.ประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 18. มหาวิทยาลยัศิลปากร จ.นครปฐม 
19. ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุร ี 20. ร.ร.ศรียาภยั จ.ชุมพร 
21. ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง 22. ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง 

 

(3) ศูนย์เล็ก มีจ านวน 37 แห่ง ได้แก่  
1. ร.ร.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 2. ร.ร.ปทุมวไิล จ.ปทุมธาน ี
3. ร.ร.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุร ี 4. ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท 
5. ร.ร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธาน ี 6. ร.ร.ศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม 
7. ร.ร.นครนายกวิทยาคม จ.นครนายก 8. ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร 
9. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 10. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง 
11. ร.ร.ระยองวิทยาคม จ.ระยอง 12. ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุร ี
13. ร.ร.ตราษตระการคุณ จ.ตราด 14. ร.ร.จักรค าคณาทร จ.ล าพูน 
15. ร.ร.ห้องสอนศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน 16. ร.ร.พะเยาวิทยาคม จ.พะเยา 
17. ร.ร.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ ์ 18. ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม จ. สุโขทัย 

19. ร.ร.ตากพิทยาคม จ .ตาก 20. ร.ร.เพชรพิทยาคม จ.เพชรบรูณ ์

21. ร.ร.พิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร 22. ร.ร.พิชัยรตันาคาร จ.ระนอง 
23. ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม จ.ก าแพงเพชร 24. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ.ปตัตาน ี
25. ร.ร.อ ามาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี ่ 26. ร.ร.ดบีุกพังงาวิทยายน จ.พังงา 
27. ร.ร.ภเูก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต 28. ร.ร.สตลูวิทยา จ.สตูล 
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29. ร.ร.นราธิวาส จ.นราธิวาส 30. ร.ร.คณะราษฎร์บ ารุง จ.ยะลา 
31. ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสนิธุ์ 32. ร.ร.สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม 
33. ร.ร.เลยพิทยาคม จ.เลย 34. ร.ร.ปิยะมหาราชาลยั จ.นครพนม 
35. ร.ร.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 36. ร.ร.สุรวิทยาคาร จ.สุรินทร ์
37. ร.ร.ยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร  

 
รวมทั้งสิ้น 75 แห่ง (16+22+37) ไม่มี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมศว. มหาสารคาม เนื่องจากได้มกีาร

แต่งตั้งโรงเรยีนยุพราชวิยาลัย และโรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกันจึง
ก าหนดให้ศูนย์บริการการศึกษาจงัหวัดทั้ง 2 แห่งเป็นสถานท่ีสอนเสริม 
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3. การก าหนดวันและเวลาการสอนเสริม 
เนื่องจากรูปแบบการก าหนดวันสอนเสริมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา คือ ก าหนดให้มีการ

สอนเสริมชุดวิชาละ 3 วัน (หรือครั้ง) วันละ 3 คาบๆ ละ 50 นาที รวมวันละ 150 นาที หรือ 2½ 
ชั่วโมง อาจท าให้นักศึกษาไม่ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป และมีผล
ต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่ท าให้นักศึกษาเดินทางไปเข้ารับฟังการสอนเสริมเป็นจ านวนน้อย 
ดังนั้น คณะกรรมการการสอนเสริม จึงได้มีการก าหนดวันและเวลาสอนเสริมใหม่พร้อมก าหนดแนว
ปฏิบัติอ่ืนๆที่เหมาะสมเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอนเสริมได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
(มติคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 6/2527 วันที่ 3 มีนาคม 2527) 

1) รูปแบบหลัก ให้จัดสอนเสริม ชุดวิชาละ 2 วัน(ครั้ง) วันละ 5 ชั่วโมง (เวลา 09.00-
15.00 น.) รวมเป็น 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

2) รูปแบบเพิ่มเติม เฉพาะบางชุดวิชาที่มีเนื้อหาแยกกันเป็น 3 ส่วน ไม่สามารถจัดสอน
เสริมแบบ 2 วันได้ ให้จัดสอนเสริมแบบ 3 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง (เวลา 09.00-12.00 น.) 
รวมเป็น 9 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

3) รูปแบบเข้ม ชุดวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน ให้มีการจัดสอนเสริมเป็นทีม โดยการรวม
เนื้อหาที่จะท าการสอนเสริมเข้าด้วยกัน แล้วด าเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้ม 2 วัน
ติดกัน วันละ 5 ชั่วโมง (เวลา 09.00-15.00 น.) รวมเป็น 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
และให้จัดสอนเสริมที่ศูนย์หลักเท่านั้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจัดสอนเสริมเป็นทีม สาขาวิชาจะต้องก าหนดชื่อาจารย์ที่จะเป็น

หัวหน้าทีมของแต่ละแห่งในแต่ละชุดวิชาพร้อมก าหนดวัน/เวลาสอนเสริม ให้ส านักบริการการศึกษา
ทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับก าหนดวัน/เวลา ชุดวิชา และสถานที่    
ทีม่ีอาจารย์ประจ าจาก มสธ.เดินทางไปสอนเสริม ก่อนเปิดภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 2 เดือน 

ในเวลาต่อมา กล่าวคือในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการก าหนดวันสอนเสริมให้มีความชัดเจน
และง่ายต่อการน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีการเรียกชื่อรูปแบบการก าหนดวันสอนเสริม เป็น
ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 การสอนเสริมแบบ 3 ครั้ง (หรือ 3 วัน) 
   (สอนครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) 
รูปแบบท่ี 2 การสอนเสริมแบบ 2 ครั้ง (หรือ 2 วัน) 
   (สอนครั้งละ 5 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) 
รูปแบบท่ี 3  การสอนเสริมแบบ 2 ครั้ง (หรือ 2 วันติดกัน) 
   (สอนครั้งละ 5 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) 
แต่อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2537 (ภาคการศึกษาที่ 1/2537) ได้มีการปรับปรุ ง

ก าหนดวันสอนเสริมตามรูปแบบที่ 1 เป็นชุดวิชาละ 3 ครั้ง ๆ ละ 5 ชั่วโมง (09.00 -15.00 น.) หรือ
รวมเป็น 15 ชั่วโมงต่อภาคศึกษา (ตารางสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา ฉบับประจ าภาคการศึกษา
ที่ 1/2537) 
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4. การคัดเลือกอาจารย์สอนเสริม 
  พัฒนาการการสอนเสริมในช่วงที่  2 (ปี  พ.ศ.2525 – ปี  พ.ศ.2526) จากการที่
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์สอนเสริมทั้งอาจารย์สอนเสริมจากส่วนกลางและ
อาจารย์สอนเสริมจากส่วนภูมิภาค รวม 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์สอนเสริมทั้ง
อาจารย์สอนเสริมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รับทราบและเข้าใจถึง นโยบาย บทบาท 
หน้าที่ วิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ และให้อาจารย์สอนเสริมภายนอกได้มีโอกาสพบปะกับ
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย ประธานกลุ่มผลิตชุดวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาจารย์สอนเสริมด้วยกันอีกด้วยนั้น แต่
หากประมวลปัญหา   ที่ได้จากการสัมมนาอาจารย์สอนเสริมทั้ง 2 ครั้ง จะพบว่าอาจารย์สอน
เสริมจ านวนไม่น้อยยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและจุดมุ่งหมายของการสอนเสริม 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์สอนเสริม ลักษณะการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ระบบการสอนทางไกล เทคนิคการสอนเสริมและการใช้สื่อสอนเสริม นอกจากนี้ ยังพบว่า 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีส่วนประเมินผล
การศึกษาด้วย 
  ดังนั้น คณะกรรมการการสอนเสริมในการประชุมครั้งที่ 6/2527 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2527 จึงได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกอาจารย์สอนเสริม เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับสาขาวิชาน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ดังนี้ 

1) การคัดเลือกอาจารย์ภายในสาขาวิชา ให้สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ภายใน
สาขาวิชาที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามชุดวิชาที่จะไปท าการสอน
เสริม เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการของนักศึกษาที่
ต้องการพบอาจารย์ประจ าของ มสธ. 

2) การคัดเลือกอาจารย์ภายนอกสาขาวิชา ให้สาขาวิชาด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
อาจารย์ภายนอกสาขาวิชาเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นอาจารย์สอนเสริม เรียง
ตามล าดับ ดังนี้ 
(1) เลือกจาก อาจารย์ มสธ. ที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตหรือผู้ร่วมผลิตชุดวิชา 
(2) เลือกจาก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตหรือผู้ร่วมผลิต

ชุดวิชา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิตรงตามเนื้อหาชุดวิชาที่จะท าการสอนเสริม 
(3) บุคลากรของ มสธ. ที่มีคุณวุฒิตรงชุดวิชาและมีประสบการณ์ในการสอน 
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5. สื่อประกอบการสอนเสริม 
  ในช่วงนี้ (ปี พ.ศ. 2527) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้ความส าคัญกับ
สื่อประกอบการสอนเสริมเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาจารย์สอนเสริมแต่ละคนมีรูปแบบและ
วิธีการสอนเสริมที่หลากหลาย ไม่มีรูปแบบการสอนเสริมที่ เป็นมาตรฐานเดียวกับในทุก
ศูนย์บริการการศึกษา ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ เนื้อหาวิชาที่แตกต่างกัน แม้จะมีสื่อ
ประกอบการสอนเสริมประเภท “แผ่นใส” ที่ผลิตขึ้นมาและมีการใช้ประกอบการสอนเสริมอยู่
บ้างแล้วก็ตาม แต่ก็ประสบปัญหาที่ตามมาจากการใช้สื่อประเภทแผ่นใส กล่าวคือ เครื่องฉาย
ภาพข้ามศีรษะ (Over head Projector) มีไม่เพียงพอกับความต้องการของทุกชุดวิชาที่มีการจัด
สอนเสริมพร้อมๆกัน ณ สถานที่และเวลาเดียวกัน ประกอบกับราคาค่อนข้างสูง มีความยุ่งยากใน
การจัดเก็บและดูแลรักษา ดังนั้น คณะกรรมการการสอนเสริม จึงได้มีการก าหนดแนวทางการ
ผลิตสื่อประกอบการสอนเสริมทดแทนสื่อที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องฉายภาพศรีษะหรืออุปกรณ์โสต
ทัศน์อื่นๆ ดังนี้ (มติ คณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 6/2527 วันที่ 3 มีนาคม 2527) 

1) ให้คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา โดย ประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาและ
นักเทคโนโลยีการศึกษาประจ าชุดวิชา วางแผนและผลิตต้นฉบับสื่อประกอบการ
สอนสริมส่งให้ส านักเทคโนโลยีการศึกษาท าการผลิต โดยให้จ ากัดอยู่ในรูปของ    
Non Projected materials และเน้น Audio vision technique กล่าวคือ 
(1) จัดท าเอกสารประกอบการสอนเสริมที่เอ้ือต่อการใช้เทคนิคโสตทัศน์ส าหรับการ

สอนเสริม เช่น แผนภาพ แผนภูมิ เป็นต้น (ซึ่งต่อมาเรียกว่า “เอกสารโสต
ทัศน์”) 

(2) โปสเตอร์แบบภาพพลิก โดยส่งไปให้ศูนย์บริการการศึกษาที่จัดสอนเสริมและ
แจ้งให้อาจารย์สอนเสริมทราบเพ่ือติดต่อขอใช้ และเมื่อสอนเสร็จให้เก็บรักษา
ไว้ที่ศูนย์บริการการศึกษา 

2) ชุดวิชาใดที่มีสื่อเสริมอยู่แล้วให้สาขาวิชาพิจารณาน ามาปรับตามหลักการข้างต้น
ต่อไป 

3) ให้ส านักบริการการศึกษา ประสานงานกับส านักเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาวิชา 
เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสอนเสริม ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา นักเทคโนโลยี
การศึกษาประจ าชุดวิชา (เฉพาะชุดวิชาที่จัดสอนเสริม) เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการผลิต
สื่อ แบบ Audio vision  

4) ให้จัดส่งเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะให้กับศูนย์หลัก (16 แห่ง) ศูนย์รอง (22 แห่ง) 
และศูนย์เล็กบางแห่ง (ประมาณ 4 แห่ง) รวม 42 แห่ง ๆ ละ 1 เครื่อง เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในเวลาจ าเป็น 

โดยสรุป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีนโยบายในการผลิตสื่อประกอบการสอนเสริม 
ประเภท “เอกสารโสตทัศน์” โดยมีการจัดพิมพ์ทุกชุดวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้มีการจัดสอนเสริมประจ า
ภาคการศึกษา เพ่ือแจกให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา ส าหรับเป็น
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เอกสารประกอบการรับฟังการสอนเสริมของนักศึกษาและเป็นแนวทางในการสอนของอาจารย์สอนเสริม 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2527 เป็นต้นมา 

6.  รายช่ือชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริม ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2527 
  ภายหลังจากที่ มหาวิทยาลัยได้มีแนวนโยบายปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสอนเสริม
เป็นครั้งใหญ่ ดังนั้น ในการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2527 จึงเป็นภาคการศึกษา
แรกที่จะมีการด าเนินการจัดสอนเสริมภายใต้นโนบายดังกล่าว ได้มีการประกาศรายชื่อชุดวิชาที่
จะจัดสอนเสริม โดยวิเคราะห์จากความยากง่ายของเนื้อหาของแต่ละชุดวิชา หรือเป็นชุดวิชา
พ้ืนฐานส าหรับชุดวิชาอ่ืนๆเป็นหลัก ส่วนชุดวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันสามารถรวมกลุ่มกันได้ ก็
ให้จัดรวมเข้าด้วยกันและจัดสอนเป็นทีม พร้อมกับมีการจัดพิมพ์เอกสารโสตทัศน์แจกให้กับ
นักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอนเสริม ทั้งนี้ รายชื่อชุดวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้มีการจัดสอนเสริม 
พร้อมกับอนุมัติให้มีการจัดพิมพ์เอกสารโสตทัศน์แจกนักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอนเสริม ประจ า
ภาคการศึกษาท่ี 1/2527 รวม 8 สาขาวิชา จ านวน 30 ชุดวิชา ดังนี้ 
 

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
1. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
2. มนุษย์กับสังคม 
3. ไทยศึกษา 

 
4. มนุษย์กับอารยธรรม 
5. วิทยาศาสตร์กับสังคม 
6. การใช้ภาษาไทย 

2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
1. วิทยาการการสอน 
2. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 
3. หลักและระบบบริหารการศึกษา 
4. การบริหารบุคลากรในโรงเรียน 

3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
2. การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 
3. การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 

 
4. องค์การและการจัดการ 
5. การบริหารงานบุคคล 

4. สาขาวิชานิติศาสตร์ 
1. กฎหมายแพ่ง 1 : หลักท่ัวไป 
2. กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัวมรดก 
3. กฎหมายพาณิชย์ 2 
4. กฎหมายพาณิชย์ 4  

 
5. กฎหมายอาญา 1 
6. กฎหมายพาณิชย์ 1 
7. กฎหมายพาณิชย์ 3 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
2. มโนมติและกระบวนการพยาบาล 

 
3. สถิติและการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์- 

สุขภาพ 
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

1. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 

2. สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

1. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
 

8. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
1. หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
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9. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริม

การเกษตร 

 

ที่มา : มติคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 6/2527 วันที่ 3 มีนาคม 2527 

นอกจากนี้ ส าหรับชุดวิชาที่ไม่ได้จัดให้มีการสอนเสริม คณะกรรมการการสอนเสริม
ได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาด าเนินการผลิตสื่อเสริม
อ่ืนๆเพ่ิมเติมเช่นกัน ดังนี้ 

1) ในหลักการ ให้ทุกสาขาวิชาจัดท าสื่อเสริมส าหรับทุกชุดวิชาที่ไม่มีการสอนเสริม 
ยกเว้น ชุดวิชาที่มีเนื้อหาง่ายและนักศึกษามีน้อย (การจัดท าในชุดวิชา ใดๆ ให้
จัดล าดับความส าคัญไว้ด้วย) 

2) ให้สาขาวิชา คณะกรรมการการกลุ่มผลิตชุดวิชา และนักเทคโนโลยีการศึกษา
ร่วมกันพิจารณาทบทวนความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของเทปประจ าชุดวิชาที่มีอยู่
แล้ว 1 ตลับ 

3) ให้คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา โดย ประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาและ
นักเทคโนโลยีการศึกษาประจ าชุดวิชา พิจารณาจัดท าสื่อเสริมส าหรับชุดวิชาที่ไม่จัด
สอนเสริม โดยจัดท าเทปเสียงสรุปค าบรรยายของอาจารย์ พร้อมทั้งมีเอกสารอ่าน
ประกอบค าบรรยายในเทป 

4) ส าหรับชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและมีอาจารย์สอนเสริมจ ากัด ซึ่งไม่สามารถจัดสอน
เสริมได้นั้น ให้สาขาวิชาและคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาร่วมกันพิจารณาจัดท า
เป็น วีดิโอเทป ส่งไปประจ าไว้ที่ศูนย์บริการการศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบ หรืออาจจะผลิตจ าหน่ายส าหรับชุดวิชาที่มีนักศึกษามากพอสมควร 
ดังนั้น ภาคการศึกษาที่ 1/2527 จึงเป็นภาคการศึกษาแรกที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราชโดยส านักบริการการศึกษาได้มีการจัดพิมพ์เอกสารโสตทัศน์  ซึ่งเป็นเอกสารสรุป    
เค้าโครงเนื้อหาในเอกสารการสอน พร้อมแผนภูมิภาพ แผนภูมิแท่ง ที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
นักศึกษาใช้ประกอบรับฟังการสอนเสริมของอาจารย์สอนเสริม แจกให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับ
ฟังการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เพ่ือเป็น
การจูงใจนักศึกษาให้เข้ารับการสอนเสริมมากขึ้น ตลอดจนเพ่ือเป็นการทดแทนหรือลดภาระงาน
ของศูนย์บริการการศึกษาในด้านการจัดหาเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะให้กับอาจารย์สอนเสริม    
(จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง. 2545:49) 
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7. ความพยายามท่ีจะให้นักศึกษาแสดงความจ านงเข้ารับการสอนเสริม 
  คณะกรรมการการสอนเสริมในการประชุมครั้งที่ 5/2527 เมื่อวันพุธที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2527 มอบหมายให้ส านักทะเบียนและวัดผลจัดพิมพ์แบบฟอร์มส าหรับให้
นักศึกษาแสดงความจ านงเข้ารับการสอนเสริม ส่งให้นักศึกษาพร้อมกับการส่งคู่มือการ
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้นักศึกษากรอกแสดงความจ านงและส่งกลับ
มาพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน เพ่ือรวบรวมผลการแสดงความจ านงและน าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการจัดสอนเสริม แต่เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 2/2527 ระยะเวลา
กระชั้นชิดมาก ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสอนเสริมหรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันเปิดภาคการศึกษา ประกอบกับมีข้อทักท้วงจากที่ประชุมว่าแบบฟอร์ม
ดังกล่าวยังไม่มีความสมบูรณ์  ดังนั้น คณะกรรมการการสอนเสริมในการประชุมครั้งที่ 
14/2527 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2527 ได้มีมติเห็นสมควรให้ระงับไว้ก่อน และให้
พิจารณาด าเนินการอีกครั้งตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2528 เป็นต้นไป และมอบหมายให้
ส านักบริการการศึกษาได้ประสานงานกับส านักทะเบียนและวัดผลในการปรับปรุงแบบฟอร์ม
ดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างร่างแบบฟอร์มแสดงความจ านงที่เสนอคณะกรรมการ
การสอนเสริมขณะนั้น มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 ในปี พ.ศ.2527 ถือเป็นปีที่มีการปรับปรุงการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยครั้งส าคัญ 
และปรากฏว่าภายหลังจากการปรับปรุงในปีดังกล่าวและเรื่อยมาทุกภาคการศึกษา จะมีนักศึกษาเข้ารับ
การสอนเสริมในอัตราร้อยละที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนที่จะมีการปรับปรุง โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสอน
เสริม เฉลี่ยภาคการศึกษาละ 10% ของจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขณะนั้นมีความพอใจและยอมรับได้ในระดับหนึ่ง เพราะถือว่า
มหาวิทยาลัยได้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินนโยบายการปรับปรุงการสอนเสริมครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม 
กรณีถ้าหากสถิตินักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมน้อยหรือมากกว่านี้ ผู้บริหารเห็นว่าน่าจะมีเหตุผลพอ
อธิบายได้ว่า ในกรณีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริมต่ ากว่าร้อยละ 10 อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ใหญ่มีภาระการงาน จึงไม่มีเวลาไปเข้ารับการสอนเสริม และใน
ทางตรงข้าม ถ้าหากมีนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมมากไปกว่านี้ (มากกว่า 10%) ย่อมถือได้ว่าน่าจะมี
ความผิดปกติของระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. กล่าวคือ นักศึกษาอาจไม่สามารถเรียนรู้หรือศึกษา
จากสื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ด้วยตนเองได้ จึงต้องมาเข้าชั้นเรียน หรืออาจจะเป็นเพราะว่าสื่อ
เอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพพอที่จะท าให้นักศึกษาสามารถศึกษาท าความเข้าใจได้
ด้วยตนเอง จึงต้องมาพบปะอาจารย์เป็นจ านวนมาก  
 นอกจากนี้ หากมีนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมมากกว่านี้ ผู้บริหารขณะนั้นยังเห็นว่า 
อาจส่งผลกระทบต่อศูนย์บริการการศึกษาและคณาจารย์ประจ าของ มสธ. เป็นอย่างมาก กล่าวคือ     
ในด้านของศูนย์บริการการศึกษาจะเป็นภาระให้กับศูนย์บริการการศึกษาในการจัดหาสถานที่สอนเสริม
(ห้องเรียน) เพ่ือรองรับนักศึกษาที่มีจ านวนมาก และในด้านอาจารย์ มสธ. อาจเป็นภาระให้กับ
คณาจารย์ประจ าของ มสธ. ที่จะต้องเดินทางออกไปสอนเสริมเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา            
ภาคการศึกษาละหลายๆครั้ง จนอาจไม่มีเวลาปฏิบัติหน้าที่ผลิตสื่ออ่ืนๆ ที่เป็นความรับผิดชอบของ
อาจารย์ในระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เป็นภาระงานหลัก ด้วยเหตุนี้ สถิตินักศึกษาเข้ารับการสอน
เสริมเพียงร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จึงเป็นสถิตินักศึกษาที่สามารถรับได้ของผู้บริหาร
ในขณะนั้น 
 อนึ่งในปีการศึกษา 2527 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดตั้งสาขาวิชา
เพ่ิมข้ึนอีก 1 สาชาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นสาขาวิชาที่ 10 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช และเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2527 
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ช่วงที่ 4 การสอนเสริมหลากหลายรูปแบบ (พ.ศ. 2528) 

 หลั งจากได้มี ปรับปรุงการสอนเสริม  ในช่วงที่  3  (พ .ศ .2527) ท าให้มหาวิทยาลัย -            

สุโขทัยธรรมาธิราช มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพ่ือบริการการศึกษานักศึกษาค่อนข้างจะ

เป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในช่วงที่ 4 (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2535) จึงได้มีการ

ขยายบริการการสอนเสริมในรูปแบบอ่ืนๆให้มีความหลากหลายพร้อมกับมีความพยายามที่จะพัฒนา/

ปรับปรุงส่วนอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย 

1.  ความพยายามที่จะก าหนดให้การเข้ารับการสอนเสริมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

ด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้น เห็นว่า การเข้ารับฟังการสอนเสริมของนักศึกษาเพ่ือ

พบปะคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพ่ือสร้างความอบอุ่นใจและสร้างความคุ้นเคยต่อกัน

ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ในระบบการศึกษาทางไกลยังเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น คณะกรรมการการสอน

เสริม ประชุมครั้งที่  16/2528 เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2528 จึงได้มีการพิจารณาหาแนวทาง                

ให้ มี การจัดสอน เสริม ในลักษณ ะที่ การสอนเสริม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยนักศึกษาทุกคนที่สมัครเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยจะต้องได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยด้วยการเข้ารับฟังการสอน

เสริม อย่างน้อยที่สุดคนละไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนครั้งที่แต่ละกลุ่มชุดวิชาของแต่ละหลักสูตร จะ

ก าหนดไว้และจัดให้มีการสอนเสริมตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาคนนั้น ๆ ทั้งนี้

แนวทางดังกล่าวได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับสาขาวิชาและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย สรุปได้นี้ (มติ คณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 16/2528 วันที่ 21 ตุลาคม 2528) 

1) สาขาวิชาจะต้องพิจารณาคัดเลือกชุดวิชาที่ส าคัญ ๆ ของแต่ละหลักสูตรเพื่อท าการจัดสอน

เสริม โดยจัดเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะโครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งอาจเป็นชุดวิชาพ้ืนฐาน หรือชุดวิชาที่

ยากต่อการศึกษาท าความเข้าใจด้วยตนเอง 

2) นักศึกษาแต่ละคน จะต้องเลือกเข้ารับฟังการสอนเสริมในกลุ่มของชุดวิชาต่าง ๆ ที่ก าหนด

ไว้ไมน่้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนชุดวิชาที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละหลักสูตร 

อย่างไรก็ตาม เมื่อแนวทางการจัดสอนเสริมในลักษณะที่การสอนเสริมเป็นส่วนหนึ่งของ

การเรียนการสอนดังกล่าว ได้ถูกเวียนแจ้งไปยังสาขาวิชาทุกสาขาวิชาในขณะนั้นเพ่ือขอความคิดเห็น 

ปรากฏว่ามีหลายสาขาวิชาได้แสดงความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยต่อแนวทางการจัดสอนเสริมใน

ลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวอย่างของการแสดงความเห็นใน

เชิงไม่เห็นด้วยของบางสาขาวิชา สรุปได้ดังนี้ 
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1) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยของสาขาวิชารัฐศาสตร์โดยประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ (นางสาวธารทอง ทองสวัสดิ์) ตามบันทึกท่ี ทม.1613/647 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2528 สรุปได้ว่า 

“สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ครั้งที่ 

8/2528 วันที่ 4 ตุลาคม 2528 พิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วยกับการจัดสอนเสริมในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของการเรียนการสอน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ 

(1) การจัดการสอนเสริมในลักษณะดังกล่าวเป็นการขัดต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง

จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ

วิธีการสอนอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ 

(2) การจัดการสอนเสริมในลักษณดังกล่าวเป็นการขัดต่อปณิธานและหลักการของการจัด      

สอนเสริม ที่มุ่งเน้นให้การสอนเสริมเป็นกิจกรรมหนี่งที่มีความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือและ

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางวิชาการให้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ 

เทปเสียง รายการวิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์ 

(3) การจัดการสอนเสริมในลักษณะดังกล่าวขัดต่อนโยบายประหยัด เนื่องจากในการน า

ระบบการสอนเสริมในลักษณะดังกล่าวมาใช้ จ านวนศูนย์ที่มหาวิทยาลัยจะต้องเปิดท าการสอนเสริม

จะต้องมีจ านวนมากขึ้นกว่าเดิม จะต้องใช้เจ้าหน้าที่บริการประจ าศูนย์บริการการศึกษามากขึ้น จะต้อง

จัดพิมพ์เอกสารโสตทัศน์เพิ่มข้ึน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ตามมาอีกมาก นอกจากนี้ในส่วนของนักศึกษา

เองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการสอนเสริมเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในกรณีที่นักศึกษาอาจจะ

ต้องเดินทางข้ามจังหวัดเพ่ือไปรับการสอนเสริม หากมหาวิทยาลัยไม่เปิดท าการสอนเสริมในศูนย์บริการ

การศึกษาทุกจังหวัด 

(4) การจัดการสอนเสริมในลักษณะดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องจ านวนและคุณภาพ

ของอาจารย์สอนเสริม ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งคณาจารย์ภายในของมหาวิทยาลัยมีจ านวนไม่มากนัก 

การน าระบบการสอนเสริมดังกล่าวมาใช้ จึงก่อให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยวิทยากรภายนอกเป็น

จ านวนมากขึ้น ซึ่งในลักษณะเนื้อหาของชุดวิชาบางชุดวิชานั้น บุคลากรภายนอกที่จะมีความรู้

ความสามารถพอที่จะเป็นอาจารย์สอนเสริมชุดวิชานั้น ๆ มีค่อนข้างจ ากัด ในกรณีนี้ก่อให้เกิดความ

ยากล าบากในการจัดหาอาจารย์สอนเสริมให้ได้จ านวนตามที่ต้องการ หรือหากจะจัดหาอาจารย์สอน

เสริมได้ตามจ านวนที่ต้องการก็ตาม การมีอาจารย์สอนเสริมซึ่งเป็นวิทยากรภายนอกจ านวนมากในการ

สอนแต่ละชุดวิชา ท าให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพการสอนให้เป็นไปในแนวเดียวกันและต้องตาม

วัตถุประสงค์ของการสอนเสริมในแต่ละชุดวิชา 
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(5) การจัดการสอนเสริมในลักษณะดังกล่าวน่าจะประสบความยุ่งยากในทางปฏิบัติที่

ส าคัญ คือ ปัญหาความยุ่งยากในการตรวจสอบการเข้ารับการสอนเสริมของนักศึกษา ปัญหาการวาง

มาตรการให้เกิดความเสมอภาค (คือ การบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวกับนักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียม

กัน) ปัญหาการก าหนดมาตรการลงโทษเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของการสอนเสริมตามลักษณะ

ดังกล่าว เป็นต้น และการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดภาระที่ติดตามมาอีกมาก 

ซึ่งภาระที่เพ่ิมพูนนี้จะมีผลต่อการต้องเพ่ิมบุคลากร อันจะน ามาซึ่งการเพ่ิมพูนค่าใช้จ่ายอีกในลักษณะที่

เป็นลูกโซ่ต่อกัน 

อาศัยความตามเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา

รัฐศาสตร์  ขอยืนยันให้คงมีเพียงการสอนเสริมในลักษณะเช่นที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น” 

2) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

ความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ โดยประธาน

กรรมการประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (นายปัญญา หิรัญรัศมี) ตามบันทึกที่ ทม 

1614/3634 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2528 สรุปได้ว่า 

“ตามบันทึกข้อความที่ ทม 1604.03/ว 0696 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2528 เรื่องการจัดการ

สอนเสริมในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน โดยขอให้สาขาวิชาฯพิจารณาความเป็นไปได้ 

ข้อดี ข้อเสีย ระยะเวลาที่อาจเริ่มด าเนินการ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสอนเสริมในรูปแบบ

ดังกล่าวข้างต้นนั้น สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดการสอนเสริม

ของสาขาวิชาฯ คงไว้เพียง 2 ชุดวิชาก่อนคือ ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็น

ชุดวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษาจะต้องศึกษา และชุดวิชาวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นชุดวิชาที่

ยากต่อการท าความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อการท าปัญหาพิเศษ ส่วนการจัดสอนเสริมในลักษณะที่

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนั้น สาขาวิชาขอให้ข้อสังเกตว่า นักศึกษาของสาขาวิชาส่วนใหญ่เป็น

ข้าราชการ ซึ่งอาจมีภารกิจต้องรับผิดชอบแม้ในช่วงเสาร์-อาทิตย์ จึงไม่สามารถเข้ารับการสอนเสริมได้ 

นอกจากนี้การสอนเสริมจัดเป็นบริการที่เสริมให้นอกเหนือจากเอกสารการสอน และถือเป็นบริการที่

นักศึกษาจะเลือกรับหรือไม่ก็ได้ หากจัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนอาจจะสร้างความล าบากใจ

ต่อนักศึกษาบางกลุ่มที่มีปัญหาในการมารับดังกล่าว” 

 โดยสรุปจากความเห็นของ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตรและสหกรณ์ มีแนวโน้มว่า ทั้ง 2 สาขาวิชา ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดให้การเข้ารับฟังการ

สอนเสริมของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพราะเห็นว่าเป็นการขัดต่อ

ปณิธานและหลักการของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งให้มีการใช้สื่อหรือผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือการ

ถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปสู่นักศึกษาและนักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้แทนการเข้าชั้นเรียน 

นอกจากนี้ยังเห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่มีภาระในการ
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ท างาน จึงอาจไม่สะดวกหรือไม่มีความพร้อมที่จะเข้ารับฟังการสอนเสริมในแนวทางดังกล่าวได้  ส าหรับ

สาขาวิชาอ่ืนๆไม่มีหลักฐานยืนยันว่า ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางดังกล่าวหรือไม่ แต่มี

แนวโน้มว่าจะมีความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คือไม่เห็นด้วยกับการก าหนดให้การเข้ารับ

การสอนเสริมของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และในท้ายที่สุดจึงเป็น

เพียงความพยายามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 

2. การจัดสอนเสริมส าหรับนักศึกษาในเรือนจ าบางขวาง 

1) ความเป็นมา 

 ด้ วย ในปี  พ .ศ . 2525 มหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช  ร่วม กับกรมราชทัณ ฑ์ 

กระทรวงมหาดไทย (ต้นสังกัดเดิมขณะนั้น) ได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังผู้ต้องขังที่อยู่ใน

เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานที่มีคุณสมบัติ

ตามที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชและกรมราชทัณฑ์ก าหนด สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ต้องขัง และมีการสมัครเข้าเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นจ านวนมากพอสมควร 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอนเสริมเป็นครั้งแรกแก่นักศึกษาที่

เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าบางขวาง ในภาคการศึกษาที่ 1/2528 ซึ่งมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวน 82 

คน กระจายอยู่ใน 21 ชุดวิชา มีรายชื่อชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะจัดสอน

เสริมได้ คือ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จ านวน 6 ชุดวิชา ได้แก่ชุดวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชุดวิชามนุษย์กับ

อารยธรรม ชุดวิชาไทยศึกษา ชุดวิชาการใช้ภาษาไทย ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  และชุดวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (ส าหรับชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาอ่ืนอีก 2 ชุดวิชาเข้ารับฟังการสอนเสริมด้วย คือ ชุดวิชาการเงิน

ธุรกิจและการภาษีอากร ชุดวิชาองค์การและการจัดการ) จัดให้มีการสอนเสริม ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 

สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2528 ท าการสอนเสริมระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ชุด

วิชาละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ยกเว้นชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม สอนเสริม 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 

(มติคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่  11/2528 วันที่ 17 กรกฎาคม 2528 และครั้งที่ 13/2528 

วันที่ 28 สิงหาคม 2528) ปรากฏว่านักศึกษาได้ให้ความสนใจและเข้ารับฟังการสอนเสริม 100% ของ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละชุดวิชา (คณะกรรมการการสอนเสริมประชุมครั้งที่ 1/2529 วันที่ 

17 มกราคม 2529) 

2) หลักเกณฑ์ในการจัดสอนเสริม 

 ในการจัดสอนเสริมส าหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานขณะนั้น 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ คือ ให้ด าเนินการจัดสอนเสริมได้เฉพาะชุดวิชาที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนแห่งละ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเป็นหลัก คือ ถ้าหากชุดวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
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น้อยกว่า 10 คน ถ้าสาขาวิชาเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องจัดสอนเสริมเพ่ือให้นักศึกษาได้พบอาจารย์

ประจ าของ มสธ. ก็ให้ใช้วิธีรวมชุดวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน แล้วด าเนินการจัดสอนเสริม

ให้กับนักศึกษาได้ (มติคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที ่11/2528 วันที่ 17 กรกฎาคม 2528)  

 การจัดสอนเสริมเพ่ือเป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า

และทัณฑสถานได้ด าเนินการเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องในทุกภาคการศึกษาเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 5 -10 

ชุดวิชา ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดให้มีขึ้นในเรือนจ าขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวนมาก เช่น 

เรือนจ ากลางบางขวาง เรือนจ ากลางคลองเปรม เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

3) คุณสมบัติของผู้ต้องขัง 

 ส าหรับคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนส่งเสริมการศึกษา ส านักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์      

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ.0704/2199 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

(1) คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีสิทธิ์ในการขออนุญาตสมัคร

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ โดยไม่จ ากัดเพศ โทษ คดี อายุ ชั้น รวมถึงผู้ต้องขังที่

อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีด้วย 

(2) การสมัครเป็นนักศึกษา 

เรือนจ าและทัณฑสถานประชาสัมพันธ์หรือปิดประกาศการเปิดรับสมัครเข้าเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ผู้ต้องขังได้ทราบโดยทั่วถึงกัน ก่อนวันที่มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา อย่างน้อย 1 เดือน โดยเรือนจ าและทัณฑสถานท าหน้าที่

รวบรวมรายชื่อผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเรียน บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ คดี อายุ ชั้น วันเดือนปี   

ที่ต้องโทษ วันเดือนปีที่จะพ้นโทษ และสาขาวิชาที่สมัครเรียนให้ครบถ้วน ตามแบบรายงานผู้ต้องขัง    

ขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(รกศ. 7ข) ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 

พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและเสนอกรมราชทัณฑ์เพ่ือพิจารณาอนุญาต  

ส าหรับผู้ต้องขังในกรณีต่อไปนี้ 

1) ผู้ต้องขังมีก าหนดโทษประหารชีวิต 

2) ผู้ต้องขังที่มีชั้นต่ ากว่าชั้นกลาง 

3) ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

 หากเรือนจ าและทัณฑสถานพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้สมัครเรียน 

เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีความยุ่งยากหรือมีความเสี่ยงสูงในการควบคุมตัว ไปเข้าร่วม

กิจกรรมการศึกษา เป็นต้น ให้บันทึกความเห็นลงในแบบ รกศ. 7ข เสนอกรมราชทัณฑ์เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาด้วย 
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 กรณีที่ผู้ต้องขัง เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วก่อนต้องโทษและประสงค์จะเรียน

ต่อขณะต้องโทษ ให้เรือนจ าและทัณฑสถานท าหนังสือขออนุญาตเช่นเดียวกับผู้ ต้องขังอ่ืน ๆ พร้อมทั้ง

แจ้งสถานะการเป็นนักศึกษาปกติอยู่ก่อนแล้วให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์ อักษร เพ่ือ

มหาวิทยาลัยจะได้เปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ต้องขังรายนั้น จากนักศึกษาปกติเป็นนักศึกษาที่เป็น

ผู้ต้องขังตามระเบียบขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป ส่วนค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาและ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทุกอย่าง ให้ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบเอง 

4) สถานที่จัดสอนเสริม 

กรมราชทัณฑ์ได้ให้ความร่วมมือในการจัดสถานที่สอนเสริมให้กับผู้ต้องขังโดยการ    
จัดสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่เหมาะสม เพ่ือจัดท าเป็นห้องเรียนและมีการติดตั้งโทรทัศน์ วิดิทัศน์ วิทยุเทป 
หรือ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษา มสธ. ตลอดจนจัดหาหนังสือ วารสาร          
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มสธ. ไว้ให้บริการ หรือหากมีสื่อโสตทัศนูปกรณ์การศึกษาไม่เพียงพอก็อนุญาต          
ให้ผู้ต้องขังจัดหามาเองได้  

5) เวลาท าการสอนเสริม 

ส าหรับเวลาการสอนเสริม กรมราชทัณฑ์จะก าหนดเวลาเรียนในภาคเช้า หรือ บ่าย 
ตามที่เห็นสมควร อนุญาตให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ าหรือแดนต่าง ๆ เข้าเรียนตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ก าหนด โดยเรือนจ าและทัณฑสถานเป็นผู้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นผู้เก็บ
รักษาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจสอบควบคุมเวลาเปิด-ปิด ให้เป็นไปตามระเบียบของเรือนจ าและทัณฑ
สถาน 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสอนเสริมใน
เรือนจ าและทัณฑสถาน โดยจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ชุดวิชาละไม่ต่ ากว่า 10 คน ต่อสถานที่ 
(อนุโลมได้ 8 คน) และนักศึกษาจะต้องแสดงความจ านงร่วมกัน ผ่านฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
จิตใจของเรือนจ าแต่ละแห่งเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการสอนเสริมในวันปฏิบัติ
ราชการ ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น. ตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรม
ราชทัณฑสถาน เท่านั้น 
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3.  การสอนเสริมตามโครงการความร่วมมือ 

 ด้วยในปีการศึกษา 2527 ได้จัดให้มีโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราชกับกรมการปกครอง ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการปกครองท้องที่ ส าหรับก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในทุกจังหวัด ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจ

สมัครเป็นนักศึกษาเป็นจ านวนมาก 

 ในโอกาสนี้ กรมการปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีความประสงค์ที่ จะขอ

ทราบแนวทางในการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ พร้อมขอให้

มหาวิทยาลัยมีการอบรมวิทยากรของจังหวัดและขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ออกไปปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการแนะแนวและสรุปสาระส าคัญแก่นักศึกษา ดังปรากฎในหนังสือแสดง

ความประสงค์ของผู้ ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  (นายสมพงศ์  พันธ์สุ วรรณ ) ตามหนั งสือที่                

ปจ 0016/30327 ลงวันที่  28 พฤศจิกายน 2527 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ถึง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความว่า “ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี ได้พิจารณาเห็นว่าการศึกษาตาม

โครงการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิธาช โดยเฉพาะหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาการปกครองท้องที่ ซึ่งมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของจังหวัด ได้สมัครเข้ารับการศึกษาเป็นจ านวนมาก ซึ่งการศึกษาของบรรดาก านัน 

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของทางราชการ เพราะจะท า

ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเกิดความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น าท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเจริญแก่

ชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของทางราชการ แต่การศึกษาของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตามหลักสูตรดังกล่าว ต้องประสบปัญหาหลายประการ เนื่องจากต้องใช้เวลาศึกษาเอง 

ซึ่งเป็นการเพ่ิมภารกิจของตนเองให้มากขึ้น เป็นผลท าให้ไม่มีเวลาในการศึกษาค้นคว้า และผู้เข้ารับ

การศึกษาส่วนใหญ่ได้ออกจากระบบการศึกษาของโรงเรียนมาเป็นเวลานาน เมื่อเริ่มต้นศึกษาอีกครั้งย่อม

ประสบปัญหาเกี่ยวกับวิธีการอ่าน การค้นคว้า การจัดเวลา การศึกษาให้เหมาะสม ดังนั้น จังหวัดจึงได้

พิจารณาหาทางให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้ารับการศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตร โดยการเปิดศูนย์กลาง

การศึกษาโดยใช้อาคารกองร้อย อส. จ.ปราจีนบุรี เป็นที่ท าการเปิดสอนเสริม  แนะแนว และสรุป

สาระส าคัญของเนื้อหาวิชาการต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการศึกษา โดยให้ข้าราชการของจังหวัดที่ได้ศึกษาหรือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการปกครองท้องที่ 

ท าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย ส่วนก าหนดการเปิดแนะแนวและสรุปสาระส าคัญ คาดว่าจะใช้ระยะเวลา

ล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน ก่อนการสอบไล่แต่ละภาคการศึกษา 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้บรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของจังหวัด

ปราจีนบุรี   จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. ขอรายละเอียดเนื้อหาของทุกวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการปกครองท้องที่ 

2. ขอแนวทางในการสอนเสริมและวิธีการแนะแนวแก่ผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตร 

3. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือแนะแนววิทยากรของจังหวัดให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะออกไปด าเนินการแนะแนวและสรุปสาระส าคัญแก่

นักศึกษา พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยรับรองวิทยากรของจังหวัด

โดยให้ขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยด้วย” 

 ต่อมา ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ (นายปรัชญา เวสารัชช์) ได้น าเสนอ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือพิจารณา พร้อมกับเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 

ความว่า “เสนออธิการบดี การจัดโครงการสอนเสริมพิเศษตามจดหมายข้างต้นนี้ หากด าเนินการควรจัด

โดยทั่วถึงตามหลักการสอนเสริม ไม่ควรจัดเฉพาะจังหวัด และเรื่องนี้ควรพิจารณาควบคู่ไปกับกรณีการ

มอบประกาศนียบัตรและการจัดทุนสนับสนุน โดยถือเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

พิจารณา” (บันทึกสาขารัฐศาสตร์ที่ ทม 1613/089 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528) 

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการสอนเสริม สรุปได้ว่าขอให้ถือปฏิบัติตามแนว

ทางการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ให้จัดสอนเสริมอย่างทั่ วถึงในทุกจั งหวัด และ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในโครงการได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยไม่ควรจัดสอนเสริมเป็นกรณีพิเศษ

ส าหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนสถานที่สอนเสริมให้ใช้ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เพียงแห่งเดียวที่ได้มีการจัดตั้ง และมีการกระจายอยู่ในทุกจังหวัดแล้ว 
 

4.  การจ ากัดจ านวนชุดวิชาในการสอนเสริมและการก าหนดบทบาทหน้าที ่
ของคณะกรรมการการสอนเสริม 

  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชุมครั้งที่ 35/2529 วันพฤหัสบดีที่ 

28 สิงหาคม 2529 เห็นชอบให้มีการจ ากัดจ านวนชุดวิชาในการสอนเสริมของอาจารย์สอนเสริมแต่ละคน

ในแต่ละภาคการศึกษา และเห็นชอบให้มีการก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการการสอนเสริม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นดังนี้ 

1) ก าหนดจ านวนชุดวิชาในการสอนเสริม 

ในแต่ละภาคการศึกษา ก าหนดให้อาจารย์สอนเสริมแต่ละคน รับผิดชอบการสอน

เสริมได้ภาคการศึกษาละ ไม่เกิน 3 ชุดวิชา หรือไม่เกิน 45 หน่วย ทั้งนี้ เพ่ือประสิทธิภาพในการ

เตรียมการสอนเสริมและการด าเนินการสอนเสริมที่มีคุณภาพ ตลอดจนนักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอน

เสริมควรจะได้รับประโยชน์สูงสุด ประกอบกับอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่ละ

คนมีภาระงานด้านอ่ืน ๆ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกลอยู่อีกเป็น

จ านวนมาก โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2529 เป็นต้นไป 
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 อย่างไรก็ตามถ้าหากอาจารย์บางคนมีความจ าเป็นที่จะต้องรับผิดชอบการสอน

เสริมเกินจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว ขอให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาในรูปของที่

ประชุม พร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการการสอนเสริมต่อไป 

2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการสอนเสริม 

 ในส่วนของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการสอนเสริม        

ที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ ดังนี้ (สภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชุมครั้งที่ 35/2529 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2529) 

(1) ก าหนดนโยบายการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริม 

(2) ก าหนดนโยบายการจัดเทปตลับการสอนเสริม หรือสื่อการสอนเสริมอ่ืน ๆ 

(3) ก าหนดนโยบายการสรรหาอาจารย์สอนเสริมที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาจารย์สอน

เสริมของมหาวิทยาลัย 

(4) พิจารณาคุณสมบัติของอาจารจย์สอนเสริมของแต่ละชุดวิชาเพ่ือเสนอสภา

วิชาการแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนเสริม 

(5) พิจารณาและรับผิดชอบโครงการจัดปฐมนิเทศหรือจัดประชุมอาจารย์สอน

เสริม พร้อมจัดท าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศหรือการประชุมนั้น ๆ  

(6) ให้คณะกรรมการการสอนเสริมมีหน้าที่วินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ ตามที่สภา

วิชาการได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้แล้ว 

(7) ให้คณะกรรมการการสอนเสริมมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะ

เกี่ยวกับเรื่องการทบทวนนโยบายหรือเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต่อสภา

วิชาการ หรือเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่อาจวินิจฉัยได้โดยล าพัง 

   ต่อมาใน พ.ศ. 2533 คณธกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 6/2533 เมื่อ

วันที่ 7 กันยายน 2533 ได้มีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการสอนเสริม

ใหม่อีกครั้ง เป็นดังนี้ (มติ คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุม ครั้งที่ 6/2533 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 

2533) 

(1) ก าหนดนโยบายและการพัฒนาด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริม 
(2) ก าหนดนโยบายการจัดสอนเสริมในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การจัดสอนเสริมโดย

สื่ออ่ืน ๆ 
(3) ก าหนดนโยบายการสรรหาอาจารย์สอนเสริมที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาจารย์สอน

เสริมของมหาวิทยาลัย 
(4) พิจารณาคุณสมบัติ และก าหนดเกณฑ์ในการจัดอาจารย์สอนเสริมของแต่ละ

สาขาวิชา 
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(5) พิจารณาและรับผิดชอบโครงการจัดปฐมนิเทศ หรือจัดอาจารย์สอนเสริม
พร้อมจัดท าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศหรือการประชุม นั้นๆ 

(6) พิจารณาแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสอนเสริม 
(7) พิจารณาและปฏิบัติหน้าที่ทีส่ภาวิชาการมอบหมาย 
(8) แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือรับผิดชอบงานที่คณะกรรมการการสอนเสริม

ได้มอบหมาย เช่น แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบการสอนเสริม คณะท างาน
พัฒนารูปแบบการสอนเสริม 

5.  การสอนเสริมโดยการนัดหมาย 

 ด้วยการจัดสอนเสริมในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2531) ถือเป็น               
การด าเนิ นการจัดสอน เสริมภายใต้หลั ก เกณ ฑ์ที่ ก า หนดโดยมหาวิทยาลั ย เพี ยงฝ่ าย เดี ยว 
โดยที่นักศึกษาไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการของตนแต่อย่างใด กล่าวคือ การก าหนดชุด
วิชาที่จะจัดสอนเสริม มักจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเสมอ เช่น เป็นชุดวิชาที่เนื้อหายากที่
ไม่สามารถท าความเข้าใจด้วยตนเอง เป็นชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมากในจังหวัด
ที่จะจัดสอนเสริม เป็นชุดวิชาที่มีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเป็นชุดวิชาพ้ืนฐานของ
แต่ละสาขาวิชา เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาก็ได้ 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีความพยายยามที่จะจัดให้มีการสอนเสริมภายใต้การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในการก าหนดความต้องการของตนเอง โดยในปีการศึกษา 2532 ได้มีการจัดท าโครงการศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษา และทดลองการด าเนินการจัดสอนเสริมภายใต้ความต้องการของนักศึกษา รวม 2 
โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมโดยการนัด
หมาย 

2) โครงการ “การสอนเสริมโดยการนัดหมาย” 
ทัง้ 2 โครงการ มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกัน อธิบาย ได้ดังนี้ 

1) โครงการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมโดยการนัดหมาย 

  ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา ได้น าเสนอโครงการ

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมโดยการนัดหมาย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าส านักบริการการศึกษา เมื่อ การประชุม ครั้งที่ 2/2532 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 และการ

ประชุม ครั้งที่ 3/2532 วันที่ 11 มีนาคม 2532 มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) หลักการและเหตุผล 

 การสอนเสริมเป็นกิจกรรมบริการทางวิชาการรูปแบบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่

นักศึกษาในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของชุดที่นักศึกษาเรียนด้วยตนเองให้กว้างขวาง

ยิ่งขึ้น โดยเริ่มจัดให้มีการสอนเสริมเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2532 รวมทั้งสิ้น 

16 ภาคการศึกษา 
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 การด าเนินกิจกรรมสอนเสริมที่ผ่านมา พบว่า จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอน
เสริมมีจ านวนค่อนข้างน้อย คือ ประมาณไม่เกินร้อยละ 10-15 ของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในชุดวิชาที่เปิดสอนเสริม ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่นักศึกษาไม่มีเวลาว่าง ไม่สะดวกในการเดินทาง
หรืออาจไม่สนใจที่จะเข้ารับการสอนเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเนื่องมาจาก การก าหนดชุดวิชาที่จัด
สอนเสริมของมหาวิทยาลัยยังไมส่อดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
 จากปัญหาดังกล่าว ส านักบริการการศึกษาได้เล็งเห็นว่า วิธีการที่จะแก้ปัญหาการ
จัดชุดสอนเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากขึ้นกว่าเดิมนั้น น่าจะต้องอาศัยตัวแทน
นักศึกษาในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการที่จะให้
มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมให้ตรงกับความต้องการได้ ทั้งนี้ เนื่องจากชมรมนักศึกษา ในปัจจุบันมีการ
กระจายกันอยู่ในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ จ านวน 73 แห่ง และมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือการ
ช่วยเหลือทางวิชาการอยู่แล้ว การมอบหมายให้ชมรมนักศึกษามีบทบาทในการช่วยจัดสอนเสริมด้วยนั้น 
นอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมายของชมรมแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้แต่ละชมรมมีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการที่เข้มแข็งขึ้น และยังอาจท าให้การสอนเสริมในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย โดยชมรม
นักศึกษาอาจจะเป็นสื่อกลางในการรวบรวมความต้องการของนักศึกษาและเชิญชวนให้นักศึกษามาเข้า
รับการสอนเสริมมากยิ่งขึ้น ในลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรม “การสอนเสริมโดยการนัดหมาย” ซึ่ง
เป็นการด าเนินการจัดการสอนเสริมโดยผ่านชมรมนักศึกษา มสธ. ในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษา
ในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกชุดวิชาที่จะท าการสอนเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาเอง ซึ่งจะท าให้กิจกรรมการสอนเสริมบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง 

(2) วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนเสริมโดยการนัดหมายที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 

2.2 เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนเสริมโดยการนัดหมายให้
ได้ประโยชน์แก่นักศึกษาให้มากท่ีสุด 

(3) วิธีการด าเนินการ การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริม
โดยการนัดหมายมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการ

ชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2531 รวม 73 แห่ง ทั่วประเทศ 
  ทั้ งนี้  การเลือกกลุ่มตัวอย่างท าโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพ่ือเป็นผู้แทนชมรม ชมรมละ 3 คน ได้แก่ ประธานชมรมนักศึกษา(ชมรมละ     
1 คน) และกรรมการชมรมนักศึกษา ชมรมละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 219 คน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 

โดยมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน แล้วน ามา
สร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการจัดส่งแบบสอบถามและรับคืนทาง

ไปรษณีย ์
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถาม วิ เคราะห์ โดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์       
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป spss แล้วน าเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียง 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency)    

หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)  
(4) สรุปผล จากสรุปการส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนชมรมนักศึกษาต่อการ

จัดการสอนเสริมโดยการนัดหมาย จ านวน 219 คน  พบว่าผู้ตอบทั้งหมดเห็นด้วยที่จะให้มีการจัดสอน
เสริมโดยการนัดหมาย และส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะด าเนินการการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย
พร้อมกับมีความเห็นว่า ผู้เรียนอาจเป็นสมาชิกหรือไม่ใช่สมาชิกของชมรมนักศึกษาก็ได้  ชุดวิชาที่เปิด
สอนจะซ้ าหรือไม่ซ้ ากับการสอนเสริมตามปกติก็ได้ สอนชุดวิชาละ 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง หรือสอนแบบ
เข้ม ก าหนดสอนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ควรมีผู้เข้าเรียนในแต่ละชุดวิชาระหว่าง 10 -30 คน โดยใช้
ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดสอน ส าหรับอาจารย์ที่จะท าการสอนเสริมควรเป็น
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือผู้เขียนชุดวิชานั้น ๆ 

2)  โครงการ “สอนเสริมโดยการนัดหมาย” 

 ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษาได้ด าเนินการทดลอง
จัดการสอนเสริมโดยการนัดหมายในภาคการศึกษาที่ 1/2532 เป็นครั้งแรก โดยมีขั้ นตอนในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ (คณะกรรมการประจ าส านักบริการการศึกษา ประชุมครั้งที่ 9/2532 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2532) 

(1) การคัดเลือกชมรมที่มีความพร้อม ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค 
ส านักบริการการศึกษาได้น าผลการส ารวจมาก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินการทดลอง และได้ท า
การเลือกตัวอย่างชมรมนักศึกษาที่มีความพร้อมรวม 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร อ่างทอง ล าปาง 
ชุมพร   และชัยภูม ิ

(2) การเสนอชื่อชุดวิชาที่ต้องการ ชมรมต่าง ๆทั้ ง 5 จังหวัด (5 ชมรม)          
ได้ส่งข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่สนใจในการเข้ารับการสอนเสริมโดยการนัดหมายหลายชุดวิชา แต่มีชุด
วิชาที่มีนักศึกษาแจ้งความจ านงตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป และสามารถจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายได้ รวม 3 
ชุดวิชา ใน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ (โรงเรียนสารวิทยา) จ านวน 2 ชุดวิชา (ชุดวิชา
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และชุดวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับส าหรับสั งคมศาสตร์) และศูนย์บริการ
การศึกษาจังหวัดล าปาง (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย) จ านวน 1 ชุดวิชา (ชุดวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ) จึงได้มีการด าเนินการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายตามความต้องการของนักศึกษา ใน 2 
ศูนย์บริการการศึกษา รวม 3 ชุดวิชา 
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(3) ผลการด าเนินการทดลองการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย ผลการ
ด าเนินการทดลองการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย ทั้ง 2 ศูนย์ พบว่า มีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริม
เป็นจ านวนมาก เกินกว่าจ านวนที่แสดงความจ านง ดังนี้ (คณะกรรมการประจ าส านักบริการการศึกษา 
ครั้งที่ 10/2532 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2532) 
        

ล าดับ ชุดวิชา วันท่ีสอนเสรมิ ช่ืออาจารย์สอนเสริม สถานท่ีสอนเสริม 
จ านวนนักศึกษา 

แจ้ง มาจริง 

1 
หลักเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

21-22 ต.ค. 32 รศ.จรินทร์ เทศวานิช ร.ร.สารวิทยา กทม. 15 คน 55 คน 

2 
คณิตศาสตร์ส าหรับ  
สังคมศาสตร ์

21-22 ต.ค. 32  รศ.สาคร  บุญดาว ร.ร.สารวิทยา กทม. 40 คน 45 คน 

3 
สถิติเศรษฐศาสตร ์
และธุรกิจ 

21-22 ต.ค. 32 ดร.เอกพล  หนุ่ยศร ี
ร.ร.บญุวาทย์วิทยาลยั 
จ.ล าปาง  

19 คน 18 คน 

  

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการการศึกษา ประชุมครั้งท่ี 10/2532  
 วันจันทร์ที่  30  ตุลาคม 2532  
 

 จากการประเมินผลเบื้องต้นของการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย ในภาคการศึกษา   
ที่ 1/2532 ภายใต้โครงการทดลองน าร่องดังกล่าวสรุปเบื้องต้นได้ว่า มีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริม
มากกว่าจ านวนที่แจ้งความจ านงเกือบทุกชุดวิชา และนักศึกษาได้ให้ความสนใจต่อการสอนเสริมเป็น
อย่างยิ่ง พร้อมกับแสดงความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเช่นนี้ ต่อไป (จีรีรัตน์ แย้มกลิ่นฟุ้ง 
และคณะ 2532 : บทคัดย่อ) 
  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา   
ได้มีการทดลองของการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายในภาคการศึกษาที่ 1/2532 เพียง 1 ภาค
การศึกษา ซึ่งเห็นว่ายังไม่อาจะเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพียงพอที่จะด าเนินการน าไปใช้จริงในการจัดสอน
เสริมรูปแบบใหม่นี้ได้ จึงได้มีการทดลองจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายต่อเนื่องมาอีก 2 ภาคการศึกษา 
คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2532 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2533 พร้อมกับได้มีการประเมินผลการจัด
กิจกรรมสอนเสริมโดยการนัดหมายในภาพรวมของทั้ง 3 ภาคการศึกษา สรุปได้ว่า (คณะกรรมการ
ประจ าส านักบริการการศึกษา ประชุมครั้งที่ 11/2533 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2533) 

(1) ด้านจ านวนนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม พบว่า มีนักศึกษาที่สนใจเข้ารับ
การสอนตามโครงการทดลองการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายเฉลี่ยร้อยละ 74 ของจ านวนนักศึกษา    
ที่แจ้งความจ านงขอเข้ารับการสอนเสริม 

(2) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จากการประเมินผลการสอนเสริม พบว่า การจัดสอน                                                                       
เสริมในลักษณะนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่มีความต้องการมาก ทั้งยังเป็นการจัดเพ่ือตอบสนองความ

   เวลาท าการสอนเสริม 09.00-15.00 น. 
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ต้องการได้ตรงประเด็น จึงนับว่าเป็นการลงทุนที่ไม่สูญเปล่า นอกจากนี้ นักศึกษายังต้องการให้มีการจัด
สอนเสริมในลักษณะนี้ต่อไป  

(3) ปัญหาในการด าเนินการ พบว่า วีธีการจัดสอนเสริมโดยผ่านชมรมนักศึกษา
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้านของชมรมฯ เช่น ขาดแคลน
บุคลากร และงบประมาณในการด าเนินงาน ขาดความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน ขาดการ
สื่อสารอย่างเต็มท่ี เนื่องจากชมรมฯ ไม่มีข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาทั้งหมดในจังหวัดนั้น เป็นต้น 

(4) ข้อเสนอแนะ จากการทดลองจัดกิจกรรมสอนเสริมโดยการนัดหมาย ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1/2532 ถึงภาคการศึกษาที่ 1/2533 รวม 3 ภาคการศึกษา โดยผ่านชมรมนักศึกษานั้น 
พบว่า แม้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดแต่ก็ถือว่าชมรมนักศึกษาได้ประสบปัญหาในการด าเนินการ
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเห็นควรขอให้มหาวิทยาลัยงดการจัดกิจกรรมการสอนเสริมโดยการนัดหมาย
ในภาคการศึกษาที่ 2/2533 ไว้ก่อนเพ่ือจัดเตรียมหาวิธีด าเนินการที่เหมาะสม เช่น อาจจะจัดให้มีการ
สัมมนากับชมรมนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสอนเสริมดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบ
และวิธีปฏิบัติที่ตรงกันต่อไป 
 เมื่อข้อเสนอนี้ถูกน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบ
ตามข้อเสนอ โดยให้มีการด าเนินการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายต่อไปในภาคการศึกษาที่ 2/2533 
(คณะกรรมการประจ าส านักบริการการศึกษา ครั้งที่ 11/2533 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2533) แต่ให้มี
การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานระหว่างชมรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ 
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักศึกษาทราบ 2) ส่งจดหมายขอความ
ร่วมมือกับชมรมนักศึกษา 3) การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของนักศึกษา 4) การแจ้งข่าวการจัดสอน
เสริมโดยการนัดหมายให้นักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านสื่อต่าง ๆ 5) จัดให้มีการประเมินผลการ
สอนเสริมโดยการนัดหมาย (คณะกรรมการประจ าส านักบริการการศึกษา การประชุมครั้งที่ 12/2533 
วันพุธ  ที่ 26 ธันวาคม 2533)  
 ปัจจุบันส านักบริการการศึกษาได้มีการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายเป็นประจ า
เรื่อยมาในทุกภาคการศึกษาโดยเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 5-7 ชุดวิชา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชุดวิชาพ้ืนฐาน
ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และชุดวิชาด้านกฎมายบางชุดวิชาของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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สรุปเชิงสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริม ระยะที่ 1 

ตารางท่ี  5 สรุปเชิงสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริม ระยะที่ 1 การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า 
ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึงปี พ.ศ. 2535 ได้ดังนี้ 
ประเด็นการสังเคราะห ์

ระยะที่ 1 
ช่วงที่ 1 

พ.ศ. 2523-2524 
ช่วงที่ 2 

พ.ศ. 2525-2526 
ช่วงที่ 3 

พ.ศ. 2527 
ช่วงที่ 4 

พ.ศ. 2528-2535 
1. นโยบาย/แนว

ทางการจัดบริการ
การสอนเสริม 

1) มีการแต่งตั้ง 
คณะท างานวางระบบ
การสอนเสริม 
(ตุลาคม 2523) 

2) มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 
ประสานงานบริการ
การศึกษา 
(พฤศจิกายน 2523) 

3) มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการการ
สอนเสริม 
(ตุลาคม 2524) 
 

1) มี ก า ร สั ม ม น า
อาจารย์สอนเสริม 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23-
24 ก.ค. 2526 และ
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 27 – 
28 พ.ย. 2526 

2) มี ก า ร ก า ห น ด
วัตถุประสงค์ของ
การสอนเสริมเป็น
ครั้งแรก 

3) มีการเสนอรูปแบบ
แ ล ะวิ ธี ก ารส อ น
เส ริ ม ข อ งแ ต่ ล ะ
สาขาวิชา 

1. มหาวิทยาลัยก าหนด
เป็นนโยบายเร่งด่วน
ให้มีการปรับปรุงการ
สอนเสริมครั้งใหญ่ 

2. มีความพยายามท่ีจะ
ให้ นั ก ศึ กษ าแส ด ง
ความจ านงล่วงหน้า
ก่อนเข้ารับการสอน
เสริม 

1. ความพยายามท่ีจะ
ก าหนดให้การสอน
เสริม เป็ นส่ วนห น่ึ ง
ของระบบการเรียน 
การสอนของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดสอนเสริมใน
เรื อน จ าและ ทัณ ฑ
สถาน (พ.ศ.2528) 

3. มีการจัดสอนเสริม
โด ย ก าร นั ด ห ม าย 
(พ.ศ.2532) 

2. การจัดตั้งศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่ อ เป็ น
สถานท่ีจัดกิจกรรม
การสอนเสริมและ
กิ จ ก รรมอื่ น ๆ ขอ ง
มหาวิทยาลัย 

1) จั ด ตั้ ง วิ ท ย าลั ย ค รู
จ านวน 30 แห่ง 

2) จัดตั้งมหาวิทยาลัยใน
ภู มิ ภ า ค  จ า น ว น      
4  แ ห่ ง  (ธั น ว า ค ม 
2523) 

1) จัดต้ังวิทยาลัยครูใน
ส่วนกลาง 3 แห่ง 
(ยก เลิก  30 แห่ ง
เดิม) 

2) จัดตั้งมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาค 8 แห่ง 
(นั บ รวม เดิ ม มี  4 
แห่ง) 

3) จัดต้ังโรงเรียน
มัธยมศึกษาปรจ า
จังหวัด 

4) มีการจ าแนก
ศูนย์บริการ
การศึกษาเป็น 2 
ประเภท คือ 
ศูนย์บริการ
การศึกษาภาคและ
ศูนย์บริการ
การศึกษาจังหวัด 

5) มีการก าหนด
บทบาทหน้าท่ีชอง
ศูนย์บริการ
การศึกษา 

มีนโยบายให้มีการจัด
กลุ่มศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อการ
หมุนเวียนอาจารย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ออกไปท า
การสอนเสริม 
 

ปี  พ .ศ .2 5 2 9  มี ก า ร
ยกเลิกวิทยาลัยครู  3 
แห่ง ในเขตกรุงเหทพฯ 
และแต่ งตั้ ง โรง เรี ย น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  5  แ ห่ ง
เพิ่มเติม ได้แก่ ร.ร.สาม
เสนวิทยาลัย ร.ร.สาร
วิทยา ร.ร .ป ทุมคงคา 
ร .ร .ชิ โน รส วิ ท ย าลั ย    
ร.ร.วัดสุทธิวราราม 
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ประเด็นการสังเคราะห ์ ช่วงที่ 1 
พ.ศ. 2523-2524 

ช่วงที่ 2 
พ.ศ. 2525-2526 

ช่วงที่ 3 
พ.ศ. 2527 

ช่วงที่ 4 
พ.ศ. 2528-2535 

3. การก าหนด
หลักเกณฑ์การจัด
สอนเสริมเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติงานในการ
จัดสอนเสริมให้
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

3.1 หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกชุดวิชาเพือ่
การจัดสอนเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
ยั ง ไม่ มี ก า ร ก า ห น ด
หลักเกณฑ์ เน่ืองจากมี
จ านวนชุดวิชาท่ีเปิดให้
นัก ศึกษาลงทะ เบี ยน
เรียนจ านวนน้อยเพียง 9 
ชุดวิชา และมีการจัด
สอนเสริมจ านวน 5 ชุด
วิชา เท่าน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 

1. ไม่มีการก าหนด
หลักเกณฑ์เช่นเดียว 
กันกับช่วงท่ี 1 แต่มี
แนวโน้มจ านวนชุด
วิชาท่ีเปิดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
มากขึ้น 

2. ในภาคการศึกษาท่ี 
1/2525มีการจัดสอน
เสริม 18 ชุดวิชา 

3. ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี 
2 /2526  มี ก ารจั ด
สอนเสริม นักศึกษา
เข้ารับการสอนเสริม 
24 ชุดวิชา นักศึกษา
เข้ ารับฟั งการสอน
เสริมทุกชุดวิชาเฉลี่ย
ร้อยละ 5.09 

 
 
 
 
 
 
 
มีการก าหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกชุดวิชาท่ีจะ
จัดสอนเสริม เป็นครั้ ง
แรก ดังน้ี 

1) เป็นชุดวิชาท่ีมีเน้ือหา
ยาก 

2) เป็นชุดวิชาท่ีมี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนจ านวนมาก 

3) มีความพร้อมในการ
จัดหาอาจารย์สอน
เสริม 

4) พิจารณาสถิติ
นักศึกษาเข้ารับการ
สอนเสริมในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 

5) พิจารณาผลการสอบ
ไล่ของนักศึกษาท่ีผ่าน
มา 

 
 
 
 
 
 
 
- ใช้หลักเกณฑ์ปี 2527 
- ด าเนินการเรื่อยมา 

3.2 หลักเกณฑ์การ
ก าหนดสถานท่ีสอน
เสริม 

ให้ จั ด ส อ น เส ริ ม  ณ 
ศูนย์บริการการศึกษา 
- วิทยาลัยครู  30 

แห่ง 
- มหาวิทยาลัยใน

ภูมิภาค 4 แห่ ง 
(รวม 34 แห่ง) 

ให้ จั ด สอน เสริม  ณ 
ศูนย์บริการการศึกษา 
- วิ ท ย า ลั ย ค รู ใ น

ส่วนกลาง 3 แห่ง 
- มห าวิ ท ย าลั ย ใน

ภูมิภาค 8 แห่ง 
- โรงเรียน

มัธยมศึกษาประจ า
จังหวัด 
 

- มีการแบ่งขนาดของ
ศูนย์บริการการศึกษา
เป็น 3 ประเภท คือ 
ศูนย์หลัก ศูนย์รอง 
และศูนย์เล็ก 

- มี ก า ร จั ด ก ลุ่ ม
ศูนย์บริการการศึกษา 
คือ  
1) หลัก + เล็ก 
2) รอง + เล็ก 
3) หลัก + รอง 
4) รอง + รอง 
5) เล็ก + เล็ก 

- ใช้หลักเกณฑ์ปี 2527 
- มีการจัดสอนเสริมใน

เรื อน จ าและ ทัณ ฑ
สถาน (พ.ศ. 2528) 

- มีการจัดสอนเสริม
โดยการนัดหมาย          
(พ.ศ. 2532) 

- มีการยกเลิก
ศูนย์บริการการศึกษา
ภาคบางแห่ง ได้แก่ 
มศว.สงขลา,มศว.
พิษณุโลก,มศว.บาง
แสน,มศว.
มหาสารคาม (พ.ศ.
2532) 
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ประเด็นการสังเคราะห ์ ช่วงที่ 1 
พ.ศ. 2523-2524 

ช่วงที่ 2 
พ.ศ. 2525-2526 

ช่วงที่ 3 
พ.ศ. 2527 

ช่วงที่ 4 
พ.ศ. 2528-2535 

3.3 การก าหนดวัน     
สอนเสริม 

ให้จัดสอนเสริมชุดวิชา
ละ  3  ครั้ ง  ๆ  ละ 2½ 
ชม.  หรือ 7½ ชม. ต่อ
ภาคการศึกษาโดยให้
แ บ่ ง ก า ร ส อ น เส ริ ม
ออกเป็นช่วงเช้า และ
ช่วงบ่าย 

1) ให้จัดสอนเสริมชุด
วิชาละ 3 ครั้งๆละ 
2½ ชม.หรือ 7½ 
ชม. ต่อภาค
การศึกษา 
เช่นเดียวกันกับช่วง
ท่ี 1 

2) การสอนเสริมใน
ครั้งท่ี 1 ของแต่ละ
ชุดวิชานักศึกษา
จะต้องได้รับ
เอกสารการสอน 

ก าหนดวันสอนเสริม
ใหม่ เป็น 3 แบบ คือ 
1) แบบหลัก 2 วันๆละ 

5 ชม. (รวม 10 ชม.) 
2) แบบเพิ่มเติม 3 วันๆ

ละ 3 ชม. (รวม 9 
ชม.) 

3) แบบเข้ม 2 วันติดกัน 
วันละ 5  ชม . (รวม 
10 ชม.) 
(พ.ศ. 2527) 

1. ก าหนดวันสอนเสริม
เป็ น  3  แบบ (พ .ศ .
2531) 
1) แ บ บ ส อ น  3 

ครั้ งๆละ 3 ชม. 
(รวม 9 ชม.) 

2) แ บ บ ส อ น  2 
ครั้ งๆละ 5 ชม. 
(รวม 10 ชม.) 

3) แบบสอน 2 วัน
ติดกัน วันละ 5 
ช ม . (ร ว ม  1 0 
ชม.) 

4. อาจารย์สอนเสริม
และวิธีการสอนเสริม 

อาจารย์สอนเสริม
แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1) อาจารย์สอนพิเศษ

คัดเลือกจาก
อาจารย์ในท้องถิ่น 

2) อาจารย์สัญจร
คัดเลือกจาก
ส่วนกลาง (อาจารย์
ภายใน มสธ. และ
อาจารย์ภายนอก 
มสธ.) 

1. มีการก าหนด
หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกอาจารย์
สอนเสริมจาก
ส่วนกลางโดยให้
เรียงล าดับ ดังน้ี 
1) อาจารย์ปรจ า

ภายใน มสธ. 
2) อาจารย์

ภายนอกที่ผลิต
ชุดวิชา 

3) อาจารย์
ภายนอกท่ีเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. มีการจัดสัมมนา
อาจารย์ รวม 2 
ครั้ง เพื่อให้ได้
รับทราบบทบาท
หน้าท่ีและรับทราบ
รูปแบบและวิธีการ
สอนเสริม 

3. มีการเสนอรูปแบบ
และวิธีการสอน
เสริมของแต่ละ
สาขาวิชา 

1. มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกอาจารย์สอน
เสริมโดยห้เรียงล าดับ 
ดังน้ี 
1) อาจารย์ภายใน

สาขาวิชา 
2) อาจารย์ภายนอก

ส า ข า วิ ช า  ให้
เรียงล าดับ ดังน้ี 
(1) อาจารย์

ภายใน
ผู้ผลิตชุด
วิชา 

(2) อาจารย์
ภายนอก
ผู้ผลิตวิชา 

(3) บุคลากร
ภายใน 
มสธ. 

2. มีนโยบายให้อาจารย์
หมุนเวียนกันไป
พบปะนักศึกษาตม
กลุ่มศูนย์บริการ
การศึกษา 

มีการจ ากัดจ านวนชุด
วิชาในการสอนเสริม
ของอาจารย์สอนเสริม
ไม่เกิน 3 ชุดวิชา หรือ 
4 5  ห น่ ว ย ต่ อ ภ า ค
การศึกษา 
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ประเด็นการสังเคราะห ์ ช่วงที่ 1 
พ.ศ. 2523-2524 

ช่วงที่ 2 
พ.ศ. 2525-2526 

ช่วงที่ 3 
พ.ศ. 2527 

ช่วงที่ 4 
พ.ศ. 2528-2535 

5. การใช้ส่ือ
ประกอบการสอน
เสริม 

ยั ง ไม่ มี ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
ประกอบการการสอน
เสริมใดๆ 

ยั ง ไม่ มี ก ารผลิ ตสื่ อ
ประกอบการการสอน
เสริมใดๆ ท้ังๆท่ีบาง
ชุ ด วิ ช า มี ค ว า ม
ต้องการใช้สื่อ เช่น ชุด
วิ ช า ท่ี มี เน้ื อห าท าง
คณิตศาสตร์ 

- มีการจัดซ้ือเครื่องฉาย
ภ า พ ข้ า ม ศ รี ษ ะ ใ ห้
ศูนย์บริการการศึกษา 
(โรงเรียนมัธยมศึกษา) 
จ านวน 43 แห่งๆละ 1 
เครื่อง 
- มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อ
เอกสารโสตทัศน์ 
- มีการจัดพิมพ์เอกสาร
โสตทัศน์และแจก
นักศึกษา 

มีการจัดพิมพ์ เอกสาร
โสตทัศน์แจกนักศึกษาท่ี
เข้ า รั บ ก า รส อ น เส ริ ม
เรื่อยมาทุกภาคการศึกษา 

 

หมายเหตุ ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการก าหนดวันสอนเสริมรูปแบบที่ 1 จากชุด
วิชาละ 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง เป็นชุดวิชาละ 3 ครั้ง ๆ ละ 5 ชั่วโมง หรือรวมเป็น 15 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และถือว่าเป็นการสิ้นสุดการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา 
ชุดวิชาละ 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง (สอนเสริมครึ่งวัน) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
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ระยะที่ 2 : การสอนเสริมแนวใหม่ (2536-2549) 
  จากการพิจารณาการสอนเสริมในระยะที่ผ่านมา แม้จะมีแนวทางและรูปแบบที่ชัดเจน

ในการจัดสอนเสริม กล่าวคือมีการขยายจ านวนชุดวิชาส าหรับการจัดสอนเสริมเพ่ิมขึ้น มีการจัดเชิญ
อาจารย์สอนสริมที่เป็นอาจารย์ภายในและอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนมาก ตลอดจนมีการ
ผลิตสื่อเอกสารโสตทัศน์ส าหรับแจกนักศึกษาในทุกชุดวิชาและทุกครั้งที่มีการจัดสอนเสริม รวมทั้งมีการ
จัดประชุมศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการให้บริการสอนเสริม
แก่นักศึกษา แต่ก็พบว่า สถิตินักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมโดยเฉลี่ยทุกชุดวิชามีเพียง ร้อยละ 11.50 
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่จัดสอนเสริม ซึ่งถือเป็นสถิติที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติ
นักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมหลังจากที่มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดสอนเสริมในปี พ.ศ. 2527 เป็นต้น
มา และสามารถยอมรับได้ในระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพราะค่อนข้างจะ
สามารถอธิบายในเชิงระบบการเรียนการสอนทางไกลได้ว่า เป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่มีภารกิจและไม่
สะดวกที่จะเดินทางไปเข้ารับฟังการสอนเสริม ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาจากสื่อการ
สอนและแหล่งความรู้อ่ืนๆด้วยตนเองได้อีกด้วย จึงไม่มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปเข้ารับฟังการสอน
เสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ดังนั้น การจัดบริการการสอนเสริมแก่นักศึกษาใน
ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการการสอนเสริมไปสู่การสอนเสริม
แนวใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปและความ
ต้องการที่แท้จริงของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น คือ การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม การสอนเสริมแบบ
บูรณาการ VCDเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการสอนสริมแบบเข้ม อธิบายได้ดังนี้ 

 ช่วงที่ 1  การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม (พ.ศ. 2536) 
 การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถึง การสอนเสริมที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาอยู่
ห่างไกลกัน แต่นักศึกษาสามารถรับฟังการสอนเสริมจากอาจารย์ผู้สอนได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม 
 ทั้งนี้ การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม มีการด าเนินการและพัฒนา โดยแบ่งได้เป็น 2 
ช่วงเวลา (2 โครงการ) ดังนี้ 
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1. โครงการความร่วมมือกับบริษัทชินวัตร จ ากัด (มติคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 1/2537 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2537)  

 ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความเป็นไปได้ที่
จะใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จึงได้ลงนามในบันทึกความ
ตกลงกับบริษัทชินวัตร จ ากัด เพ่ือตกลงที่จะใช้ดาวเทียมไทยคมเพ่ือการศึกษา โดยบริษัทชินวัตร จ ากัด 
จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในระหว่างช่วงของการทดลองใช้ และถ้าหากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พอใจในผลงานของการทดลอง จึงจะพิจารณาท าสัญญากันต่อไป พร้อมนี้ ส านักบริการการศึกษาและ
ส านักเทคโนโลยีการศึกษาได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะท างานศึกษาเสนอแนวทาง 
ในปีเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางการจัดสอน

เสริมทางไกลผ่านดาวเทียมตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 613/2537 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(ประธานคณะกรรมการการสอนเสริม รองศาสตราจารย์ วิสาร  พันธุนะ) เป็นประธานคณะท างาน 
คณะท างานได้เสนอแนวทางการจัดสอนเสริมทางไกลผผ่านดาวเทียมต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) การก าหนดรูปแบบสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ใช้การสอนแบบทางเดียว 
(2) การก าหนดชุดวิชาที่จะสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ให้สาขาวิชาจัดชุดวิชาที่สอนเสริม

อยู่แล้วตามปกติมาทดลองสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม เพราะอาจารย์จะมีความพร้อม
ในเนื้อหาดีอยู่แล้ว ประกอบกับเอกสารโสตทัศน์ที่จะให้นักศึกษาใช้ควบคู่ไปด้วยก็มีอยู่แล้ว 
ไม่ต้องเตรียมตัวใหม่หรือเตรียมเอกสารโสตทัศน์ครั้งใหม่ 

(3) การก าหนดวันสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ใช้วันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดภาค 
การศึกษาที่ท าการทดลอง ซึ่งจะมีเวลาประมาณ 10 สัปดาห์  

(4) วันท าการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ท าการสอนเสริมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. หรือวันละ 8 ชั่วโมง หรือ สัปดาห์ละ 16 ชั่ วโมง 
(เสาร์+อาทิตย์) ตลอดภาคการศึกษา 10 สัปดาห์ จะใช้เวลาสอนเสริม 160 ชั่วโมง 

(5) รูปแบบเวลาท าการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 
 การจัดตารางสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมอาจท าได้ 3 รูปแบบ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวิชาที่จะเลือกใช้รูปแบบเดียว หรือ มากกว่า 1 รูปแบบ ก็ได้ ดังนี้ 
  รูปแบบท่ี 1 จัดสอนเสริมวันละ 4 ชุดวิชา ๆ ละ 2 ชั่วโมง ดังตัวอย่าง 
  ชุดวิชา ก  ตั้งแต่  09.00 น.  ถึง  11.00 น. 
  ชุดวิชา ข  ตั้งแต่  11.00 น.  ถึง  13.00 น. 
  ชุดวิชา ค  ตั้งแต่  13.00 น.  ถึง  15.00 น.  
  ชุดวิชา ง  ตั้งแต่  15.00 น.  ถึง  17.00 น. 
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  รูปแบบท่ี 2 จัดสอนเสริมวันละ 2 ชุดวิชา ๆ ละ 4 ชั่วโมง ดังตัวอย่าง 
  ชุดวิชา ก  ตั้งแต่  09.00 น.  ถึง  13.00 น. 
  ชุดวิชา ข  ตั้งแต่  13.00 น.  ถึง  17.00 น. 
  รูปแบบท่ี 3 จัดสอนเสริมวันละ 2 ชุดวิชา ๆ ละ 4 ชั่วโมง โดยสอนเสริมชุดวิชาละ         

2 ช่วง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ดังตัวอย่าง 
ชุดวิชา ก  ตั้งแต่  09.00 น.  ถึง  11.00 น. 
ชุดวิชา ข  ตั้งแต่  11.00 น.  ถึง  13.00 น. 
ชุดวิชา ก  ตั้งแต่  13.00 น.  ถึง  15.00 น. 
ชุดวิชา ข  ตั้งแต่  15.00 น.  ถึง  17.00 น. 

(6) จ านวนชุดวิชาที่จะน ามาใช้ในการทดลอง จากข้อพิจารณาในข้อ 4 ซึ่งก าหนดจะใช้เวลา 
ทดลองการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 160 ชั่วโมง และสอน เสริมชุดวิชาละ              
8 ชั่วโมง จึงจ าเป็นต้องใช้ชุดวิชาในการทดลองจ านวน 20 ชุดวิชา โดยให้แต่ละสาขาวิชา 
ก าหนดรูปแบบเวลาและก าหนดชุดวิชาเพ่ือด าเนินการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 
สาขาวิชาละ 2 ชุดวิชา 

2) ข้อเสนอเพิ่มเติมของส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
 พร้อมนี้ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติม 
ดังนี้  (เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 1/2537 วันพฤหัสบดีที่ 24 
มีนาคม 2537) 

(1) รูปแบบของการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 
การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถท าได้ 2 แบบ คื อ แบบทางเดียว          

และแบบสองทาง โดยมีข้อดี และ ข้อจ ากัด ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
แบบที่ 1 : การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมแบบทางเดียว มีวิธีการ ดังนี้ 

- วิทยากรบรรยายสดที่ห้องบันทึกรายการของ มสธ. หรือจะท าการสอนเสริม          
ไว้ล่วงหน้าแล้วน าเทปมาออกอากาศก็ได้ 

- เชื่อมโยงสัญญาณจาก มสธ. ไปยังสถานีควบคุมดาวเทียมไทยคม 
- สถานีควบคุมดาวเทียมไทยคมท าการ Uplink สัญญาณขึ้นดาวเทียมไทยคม 
- ดาวเทียมไทยคมขยายสัญญาณแล้วส่งกลับมายังชุดรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน 
- นักศึกษาจะรับชมการสอนเสริมจากโทรทัศน์ โดยอาจจะมีคู่มือหรือสื่อเสริมอ่ืน ๆ 

เช่นแบบฝึกปฏิบัติ หรือสื่อโสตทัศน์ ร่วมด้วยก็ได้ 
 แบบที่ 2 : การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมแบบ 2 ทาง  มีวิธีการ ดังนี้ 

- วิทยากรบรรยายสดที่ห้องบันทึกรายการของ มสธ.  
- เชื่อมโยงสัญญาณจาก มสธ. ไปยังสถานีควบคุมดาวเทียมไทยคม 
- สถานีควบคุมดาวเทียมไทยคมท าการ Uplink สัญญาณขึ้นดาวเทียมไทยคม 
- ดาวเทียมไทยคมขยายสัญญาณแล้วส่งกลับมายังชุดรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน 
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- นักศึกษาจะรับชมการสอนเสริมจากโทรศัพท์ โดยอาจจะมีคู่มือหรือสื่อเสริมอ่ืน ๆ 
เช่น แบบฝึกปฏิบัติ หรือสื่อโสตทัศน์ ร่วมด้วยก็ได้ 

- ในช่วงเวลาของการสอนเสริมหากนักศึกษาสงสัย ก็สามารถซักถามปัญหากับ
วิทยากรที่ มสธ. ได้โดยตรง โดยผ่านระบบโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ 

อนึ่ง การสอนเสริมแบบ 2 ทาง ไม่สามารถที่จะท ารายการไว้ล่วงหน้าแล้วน าเทปมา
ออกอากาศได้ เนื่องจากมีการถามตอบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ จึงต้องเป็นการท ารายการสด 
เท่านั้น 

(2) ข้อดีและข้อจ ากัด 

ข้อดี ของการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

- เพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอน โดยนักศึกษาจะได้เรียนกับผู้ทรงคุณวุฒิที่สาขาวิชา
ได้เลือกสรรแล้ว นอกจากนั้นในระบบสอนเสริมแบบ 2 ทาง นักศึกษายังจะได้มี
โอกาสซักถามรับฟังหรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากนักศึกษาศูนย์อื่น ๆ ทั่วประเทศ
ร่วมกันได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างทางด้านความคิดไม่จ ากัดอยู่เฉพาะที่
ศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง เท่านั้น 

- ช่วยลดปัญหาเรื่องขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในบางชุดวิชาได้เนื่องจากใช้อาจารย์
เพียงคนเดียวก็สามารถสอนได้ทุกศูนย์ 

- ลดปัญหาเรื่องการเดินทางของวิทยากร (ไม่เสียเวลาราชการ) 
- ลดค่าใช้จ่ายในการสอนเสริม 
- เนื่องจากการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งมีรัศมีครอบคลุมทั่วประเทศ รวม

ไปถึงประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงด้วย การขยายจ านวนศูนย์บริการการศึกษาใน
การสอนเสริมสามารถท าได้ง่ายเพียงแต่ติดตั้งชุดรับสัญญาณไว้ที่ศูนย์บริการ
การศึกษาก็สามารถด าเนินการได้แล้ว และหากนักศึกษามีชุดรับสัญญาณดังกล่าว
ติดตั้งไว้ที่บ้าน ก็สามารถจะรับการสอนเสริมได้โดยตรงที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทาง
ไปที่ศูนย์บริการการศึกษา 

ข้อจ ากัด ของการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

- เนื่องจากเป็นการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ดังนั้นหากไม่มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม
ก็ไม่สามารถจะรับการสอนเสริมได้ 

- เนื่องจากมีช่องสัญญาณดาวเทียมเพียงช่องเดียว ดังนั้นการสอนสริมจึงจะต้องสอน
ที่ละชุดวิชา ไม่สามารถสอนเสริมหลาย ๆ ชุดวิชาในเวลาเดียวกันได้ 

- ในชุดวิชาที่มีนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมเป็นจ านวนมาก (เกิน 35 หรือ 40 คน
ขึ้นไป) จะต้องเพ่ิมจ านวนเครื่องรับโทรศัพท์ขึ้นด้วย เพ่ือให้การรับชมเป็นไปได้
อย่างทั่วถึง 
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3) การก าหนดรูปแบบและวิธีการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ต่อมา คณะกรรมการการสอนเสริม เห็นชอบให้มีการด าเนินการสอนเสริมทางไกลผ่าน 
ดาวเทียม ดังนี้ (มติคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 2/2537 วันที่ 19 เมษายน 2537) 

(1) ให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณาจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมสาขาวิชาละ 2           
ชุดวิชา โดยต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนเสริมอยู่แล้ว เพ่ือจะได้น าเอกสารโสตทัศน์
มาประกอบได้ และวัน เวลา ในการออกอากาศจะต้องไม่ตรงกับการสอนเสริม
ปกติของชุดวิชานั้น ๆ 

(2) ให้ท าการสอนเป็นแบบทางเดียว แต่ถ้าสาขาวิชาใดมีความประสงค์ที่จะสอนแบบ
สองทางขอให้แจ้งประธานคณะกรรมการการสอนเสริม (รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ) เพ่ือพิจารณาต่อไป 

(3) รูปแบบการสอน ให้สอนเสริมวันละ 2 ชุดวิชา ๆ ละ 4 ชั่วโมง เช่น 
ชุดวิชา ก ตั้งแต่ 09.00 น.  ถึง  13.00 น. 
ชุดวิชา ข ตั้งแต่ 13.00 น.  ถึง  17.00 น. 

(4) การทดลองออกอากาศ ให้ด าเนินเป็นการครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2537            
(เดือน เมษายน 2537 ถึงเดือน เมษายน 2538) รวม 19 จังหวัด 

ทั้งนี้  ในระยะทดลองไม่ควรจะจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จนครบทั้ง 19 จังหวัด แต่ให้
หมุนเวียนจัดซื้อในจังหวัดที่คาดว่าจะมีปัญหาในการรับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่าย และ ขอให้ตกลงกับบริษัทชินวัตร เรื่องระยะเวลาการทดลอง โดยขอให้ แบ่งระยะเวลาการ
ทดลองออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2537 เดือนครึ่ง และ ภาคการศึกษาที่ 1/2538          
เดือนครึ่ง 

4) หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่             
ในการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ (มติคณะกรรมการการสอน
เสริม ครั้งที่ 4/2537 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2537) 
 

(1) ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา 

1. ประสานงานกับสาขาวิชาและส านักเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือ 
-  ก าหนดและจัดท าตารางการบันทึกรายการ ตารางสอนเสริม 
-  ขอรายชื่อวิทยากรเพ่ือจัดท าจดหมายเชิญ ค าสั่ง/ประกาศ/ขออนุญาตต้น
สังกัด (กรณีเป็นอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 2.  ประสานงานการผลิตรายการและส่งสัญญาณแพร่ภาพ 
 3.  จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ ที่มีการสอน ส่งกองคลัง 

4.  จัดส่งเอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียมให้นักศึกษาในชุดวิชาที่เปิด
สอน 
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5.  จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์โดยแจ้งก าหนดการแพร่ภาพ รายละเอียดชุดวิชา
พร้อมชื่อวิทยากรในข่าว มสธ. รายเดือน 
6. จดัท างบประมาณการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 
7. จัดท าเรื่องการเงินเสนอคณะกรรมการการเงิน (ถ้ามี) 
8. จัดท าเรื่องเสนอคณะกรรมการการสอนเสริม (ถ้ามี) 
9. จัดท าสถิตินักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 
10. ประสานงาน ศูนย์บริการการศึกษาในการจัดบริการต่าง ๆ 
11. ติดตามประเมินผลการจัดบริการการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

(2) สาขาวิชา 

1. ก าหนดชุดวิชาที่จะสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 
2. ก าหนดและติดต่อวิทยากร 
3. ประสานงานกับส านักเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือเขียนบท และผลิตรายการ 
4. ส่งรายชื่อวิทยากรพร้อมรายละเอียดการสอนให้ส านักบริการการศึกษา 
5. ผลิตเอกสารประกอบการสอนเสริม 
6. ติดตามประเมินผลการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

(3) ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

1. ประสานงานกับส านักบริการการศึกษา เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่
ศูนยบ์ริการการศึกษา 

2. ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องที่ศูนย์บริการการศึกษา 
3. ประสานงานการซ่อมบ ารุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนกับ

ศูนย์บริการการศึกษาที่มีการติดตั้งอุปกรณ ์
4. ผลิตรายการและส่งสัญญาณแพร่ภาพ 
5. จัดท างบประมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ เช่น ค่าตอบแทนผู้

ด าเนินรายการ ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ร่วมรายการ ผู้ประสานงาน ผู้เขียนบท 
6. จัดท าแบบประเมินผล เพ่ือประเมินผลด้านเนื้อหาวิชา การรับส่งสัญญาณ 

สถานที่และวิทยากร โดยให้ศูนย์บริการการศึกษาส่งแบบประเมินผลมาให้ 
7. สรุปการประเมินผลการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมเสนอคณะกรรมการ

การสอนเสริม 
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(4) ศูนย์บริการการศึกษา (สถานที่รับสัญญาณ) 

1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาทราบ 
2. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับท าการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 
3. แจกเอกสารประกอบการสอนเสริมให้นักศึกษา 
4. ดูแล รักษาอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
5. ควบคุมการรับส่งสัญญาณการแพร่ภาพ 
6. เก็บรวบรวมสถิตินักศึกษาและแบบประเมินผลเพ่ือจัดส่งให้หน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
5) สรุปผลการด าเนินการตามโครงการด้านเทคนิค 

 ส านักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รายงานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริมว่า ได้ด าเนินการตามโครงการการสอนเสริมทางไกล
ผ่านดาวเทียมมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2536 มีการติดตั้งอุปกรณ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2539              
อย่างครบถ้วน และการมีการเชื่อมโยงสัญญาณไมโครเวฟระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
สถานีดาวเทียมไทยคมเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้ท าการทดสอบระบบซึ่งพบว่าสามารถด าเนินการอย่าง
ได้ผลทั้งด้านเทคนิคและรายการสอนเสริม ดังนั้น จึงน าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในผลการ
ด าเนินงานด้านเทคนิค และเห็นสมควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดสอนเสริมทางไกล
ผ่านดาวเทียมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานต่อไป (รายงานการประชุม คณะกรรมการ
การสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2543) 
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2. โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการขยายความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (ธนิต ภู่ศิริ, โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกันมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล, 2543) 

1) ความเป็นมาโครงการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ขอความร่วมมือในการใช้ช่องสัญาณถ่ายทอด
รายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลเพ่ือ
ทดลองจัดสอนเสริมและออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือบริการสังคมผ่านดาวเทียม โดยมีการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและความช่วยเหลืออ่ืนๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะให้ความร่วมมือแก่มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลตามความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาการเรียน
การสอนของโรงเรียนในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาครูผู้สอน การพัฒนาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
การพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรฝ่ายเทคนิคและ
ฝ่ายรายการและผู้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ
การร่วมจัดฝึกอบรมช่างเทคนิคโทรทัศน์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ครูผู้สอน การพัฒนาความรู้ด้านการประเมินผลการศึกษา และ
แนะแนวการศึกษาให้แก่บุคลากรของโรงเรียนวังไกลกังวล เพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนที่ส าเร็จ
จากโรงเรียนวังไกลกงัวล และวิทยาลัยการอาชีพวิทยาเขตวังไกลกังวลอีกด้วย 

2) วัตถุประสงค์ 
(1) ทดลองรูปแบบการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือแสวงหาช่องทางการ

ให้บริการการสอนเสริมที่เหมาะสม ซึ่งมุ่งเน้นมาตรฐานการสอนเสริมที่เป็น
เอกลักษณ์ส าหรับแต่ละชุดวิชา อันจะเป็นผลให้สามารถลดภารกิจของคณาจารย์ 
ส าหรับการสอนระดับปริญญาตรีลง และในขณะเดียวกันก็เอ้ือให้สาขาวิชาต่างๆ
สามารถเปิดหลักสูตรในระดับที่สูงได้ 

(2) เผยแพร่รายการวิทยุโทรทัศน์บริการสังคมผ่านดาวเทียมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

(3) พัฒนาการจัดการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ได้มาตรฐาน
การประกันคุณภาพทางการศึกษา และสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาแก่
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั้งประเทศตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
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3) เป้าหมายการด าเนินการ 

(1) มหาวิทยาลัยจะด าเนินการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม       
ในระยะแรกระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2543 เป็นการทดลองส่งสัญญาณ
รายการบริการสังคม จ านวน 900 รายการ (ความยามรายการละ 30 นาที) และ
การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 10 ชุดวิชา จ านวน 36 รายการ (ความยาว
รายการละ 3 ชั่วโมง) 

(2) มหาวิทยาลัยจะใช้ช่องสัญญาณออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์  โดยจะ
ด าเนินการออกอากาศถ่ายทอดรายการวิทยุโทรทัศน์ จ านวน 2,160 รายการ 
(ความยาวรายการละ 30 นาที) และรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 30 
ชุดวิชา จ านวน 90 รายการ (ความยาวรายการละ 3 ชั่วโมง) 

(3) พัฒนาครูผู้สอนในรายการวิทยุโทรทัศน์ต่างๆของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุดของโรงเรียนวังไกล
กังวล พัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ร่วมมือกันจัดฝึกอบรมช่างเทคนิคโทรทัศน์ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยออก
วุฒิบัตรรับรองร่วมกัน บันทึกรายการและ/หรือถ่ายทอดรายการของมูลนิธิ     
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ให้ทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อ    
แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล และผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล 

4) ศูนย์บริการการศึกษารับสัญาณการถ่ายทอด 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์บริการการศึกษาประจ า

ภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา ขอความร่วมมือจากศูนย์บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค จ านวน 59 แห่ง และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
จ านวน 10 แห่ง ท าหน้าที่ในการรับสัญญาณการถ่ายทอดการสอนเสริมทางไกลผ่าน
ดาวเทียมรายการสดที่อาจารย์ผู้สอนท าการสอนเสริมอยู่ที่อาคารผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ (EBPC) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้นักศึกษาได้รับฟัง ณ ศูนย์บริการ
การศึกษานั้นๆตามวันเวลาที่ก าหนด โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2543 ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาแรกที่มีการทดลองการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ส านักบริการการศึกษา
ได้ขอความร่วมมือจากศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดและศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเปิดรับสัญญาณการถ่ายทอดการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมรายการสด ดังนี้ 
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(1) กรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย ร.ร.สามเสน

วิทยาลัย ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ร.ร.สมุทรปราการ 

(2) ภาคกลาง จ านวน 15 แห่ง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท 
อุทัยธานี อ่างทอง สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว เพชรบุรี(ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.) นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี 

(3) ภาคเหนือ จ านวน 15 แห่ง ได้แก่ นครสวรรค์(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) พิษณุโลก 

พิจิตร สุโขทัย(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) ตาก ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ ล าปาง(ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.) ล าปาง    (ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย) เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ 
น่าน เพชรบูรณ์ 

(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 13 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย กาฬสินธุ์ 

อุดรธานี(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) อุบลราชธานี(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อ านาจเจริญ ยโสธร หนองบัวล าภู 

(5) ภาคตะวันออก จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) จันทบุรี
(ร.ร.เบญจมราชูทิศ) ระยอง 

(6) ภาคใต้ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ นครศรีธรรมราช(ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.) ภูเก็ต กระบี่ 

พังงา สงขลา ยะลา(ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) สตูล นราธิวาส 
 

อนึ่ง ส าหรับนักศึกษาที่มีเครื่องรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์วังไกลกังวล   
ช่อง 12 สามารถรับฟังการสอนเสริม ณ ที่บ้านพักอาศัยได้  

5) การเตรียมการรับสัญญาณการถ่ายทอด 
ส านักบริการการศึกษา ได้ประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาทุกแห่ ง          

เพ่ือเตรียมการเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดรายการการ
สอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม โดยขอความร่วมมือศูนย์บริการการศึกษาให้มีการ
เตรียมการรับสัญญาณการถ่ายทอดที่มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) การจัดเตรียมสถานที่รับสัญญาณ (ห้องรับฟังการสอนเสริม) 
(2) จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ได้แก่ 

- เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ ขนาด 29 นิ้ว 
- เครื่องฉาย LCD Projector (ถ้ามี) 
- โทรศัพท ์
- โทรสาร 
- เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน 

(3) ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมตามข้อ (2) 
(4) เปิดรับสัญญาณภาพการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม และแก้ไขทันทีหาก

พบข้อบกพร่อง 
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(5) อ านวยความสะดวกนักศึกษาในการใช้โทรศัพท์/โทรสาร เพ่ือการติดต่อเข้าไป
ในรายการถ่ายทอดสด 

(6) กรณีที่มีข้อขัดข้องและไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งการรับสัญญาณภาพและเสียง ให้
ติดต่อทันทีที่ส านักเทคโนโลยีการศึกษาหรือส านักบริการการศึกษา เพื่อหาทาง
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่อไป 

6) ตารางเวลาปฏิบัติงานของศูนย์บริการการศึกษา (พ.ศ.2543) 
ส านักบริการการศึกษา ได้ก าหนดเวลาปฏิบัติงานในวันที่มีการสอนเสริมทางไกล

ผ่านดาวเทียมเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้ 
 

เวลา กิจกรรม 
8.00-8.30 น. - ส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับสัญญาณ

ทุกประเภท 
8.00-9.00 น. - ทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทั้ งหมด โดยเฉพาะการ

ทดสอบรับสัญญาณภาพ 
- ชี้แจงนักศึกษา 
- แจกคู่มือ/แจกเอกสารให้นักศึกษา/แจกแบบประเมินผลก่อน

เรียน (ถ้ามี) 
9.00-12.00 น. - ถ่ายทอดสดการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเปิดรับ

สัญญาณจากสถานีวิทยุโทรทัศน์วังไกลกังวล ช่อง 12 
11.55 น. 
12.00 น. 

- แจกแบบประเมินผลหลังเรียน (ถ้ามี) 
- บันทึกสถิตินักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับศูนย์บริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 

7)  สรุปผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่รับฟังการสอนเสริม 
  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักบริการการศึกษาและส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ร่วมกันจัดให้มีการทดลองการสอนเสริมทางไกลลผ่านดาวเทียมเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2543 
รวม 11 ชุดวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน สถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน สถิติและการประเมินผล
การศึกษา คณิตศาสตร์และสถิติ สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ กฏหมายระหว่างประเทศ สถิติ
และการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สถิติและการวิจัยทางคหกรรม
ศาสตร์ วิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ไทยศึกษา โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน 11 ชุดวิชา    
รวมทั้งสิ้น 31,000 คน และในการทดลองดังกล่าว ส านักบริการการศึกษา ได้มีการส ารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่รับฟังการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งได้รับแบบส ารวจกลับคืนมา จ านวน 1,621 
คน ผลส ารวจควมคิดเห็นของนักศึกษาพบว่า (รายงานผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่รับฟังการ
สอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม, 2543) 
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  การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นบริการที่มีประโยชน์ส าหรับนักศึกษา        
โดยนักศึกษาได้ให้ความสนใจ และเดินทางไปรับฟังการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา ตลอดจนมี
การติดตามรับฟังการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ณ สถานที่พักอาศัยด้วย 
  นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการรับฟังการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับ
มาก ในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ ช่วยให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้นักศึกษาสามารถจดจ า
ความรู้ได้แม่นย ายิ่งขึ้น ช่วยให้นักศึกษาได้คลายปัญหาข้อสงสัย และช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้
เพ่ิมเติม 
  ส าหรับข้อเสนอแนะของนักศึกษา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจัดให้
มีการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมต่อไป และควรเพ่ิมจ านวนชุดวิชาให้มากขึ้น ตลอดจนควรขยาย
เวลาให้มีการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทุกสัปดาห์ตลอดภาค
การศึกษา และนอกจากนี้ควรจัดให้มีขึ้น ณ ศูนย์บริการการศึกษาในทุกจังหวัดด้วย 
  ด้วยผลการทดลองการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นครั้งแรกในภาค
การศึกษาที่ 2/2543 และผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับฟังการสอนเสริม ท าให้
มหาวิทยาลัยพอใจในข้อสรุปที่พบว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการรับฟังการสอนเสริมทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในระดับมากและมีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาให้มีการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมต่อไป 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีการด าเนินการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมเพ่ือเป็นบริการนักศึกษาที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศอีกช่องทางหนึ่งในภาคการศึกษาต่อๆมา โดยมีจ านวนชุดวิชาที่ได้มีการจัดสอน
เสริมทางไกลผ่านดาวเทียมในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ระหว่างการศึกษา 
2543 – ปีการศึกษา 2551 

ปีการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1) 2543 - ไม่มีจัด - 11 (ทดลอง) 
2) 2544 9 7 
3) 2545 9 7 
4) 2546 10 5 
5) 2547 7 7 
6) 2548 9 8 
7) 2549 9 8 
8) 2550 8 7 
9) 2551 8 7 

เฉลี่ย 8.62 7.45 
 
ที่มา    :  ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา 
หมายเหตุ :  1.  เริ่มด าเนินการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2543 เป็นต้นไป 

2.  ภาคการศึกษาที่ 2/2551 จัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย และหลังจาก
นี้ ก าหนดให้มีการถ่ายทอดผ่านเครือข่าย Internet แทน 

 

หน่วย : ชุดวิชา 
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อย่างไรก็ตาม การจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมได้ด าเนินการเรื่อยมาจนถึงภาค
การศึกษาที่ 2/2551 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย โดยคณะกรรมการการสอนเสริม ได้มีมติให้ยกเลิกการ
ถ่ายทอดรายการการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม เพราะเห็นว่า เทคโนโลยีด้านเครือข่าย Internet 
ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรเปลี่ยนช่องทางการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการสอน
เสริมจากช่องทางผ่านดาวเทียมไปเป็นช่องทางผ่านเครือข่าย Intrenet แทน กล่าวคือ ยังให้มีการผลิต
รายการการสอนเสริมเหมือนเดิมปกติต่อไป แต่ให้มีการถ่ายทอดรายการสดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ช่องทาง www.stou.ac.th ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เป็นต้นไป (มติ คณะกรรมการการสอนเสริม 
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551) 

ช่วงท่ี 2 การสอนเสริมแบบบูรณาการ (พ.ศ.2545) 
  การสอนเสริมแบบบูรณาการ (Integrated Tutorial Approach : ITA) หมายถึง   
การสอนเสริมที่มีการผสมผสานระหว่างการสอนเสริมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการสอนสริมแบบ
เผชิญหน้าที่อยู่เดิมเข้าด้วยกัน 
  ในปี พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 477/2545 
แต่งตั้งคณะท างานศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนเสริม มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ประธาน
คณะกรรมการการสอนเสริม : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์) เป็นประธานคณะท างาน และ
คณะท างาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้เสนอรูปแบบการสอนเสริมที่เป็นรูปแบบใหม่ 
เรียกว่า “การสอนเสริมแบบบูรณาการ” เสนอต่อคณะกรรมการการสอนเสริม และคณะกรรมการการ
สอนเสริมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ แต่ทั้งนี้รูปแบบการสอนเสริมที่เป็นรูปแบบใหม่นี้ ไม่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ
การสอนเสริม ประชุมครั้งท่ี 3/2545 วันที่ 19 มิถุนายน 2545) 

ส่วนที่ 1 : การสอนเสริมแบบบูรณาการ 

1. แนวคิดการสอนเสริมแบบบูรณาการ 
  ในระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง จากสื่อการ
สอนแบบสื่อประสมที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วย สื่อหลัก (ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และเทปเสียง) และสื่อเสริม 
(ได้แก่ การสอนเสริม และสื่อเสริมอื่นๆ) โดยพึ่งพาอาจารย์หรือบุคคลอื่นน้อยท่ีสุด 
  ส าหรับการสอนเสริม จะเป็นสื่อเสริมประเภทวิธีการที่มุ่งเสริมเติมเต็มเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ที่จัดไว้ในสื่อหลักเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาจ านวนหนึ่งให้ประสบความส าเร็จได้ตาม
เป้าหมาย และให้นักศึกษามีโอกาสซักถามข้อสงสัยตลอดจนพบปะอาจารย์ ดังนั้น เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในการจัดสอนเสริมจึงควรผสมผสานสื่อ
การสอนแบบประสมและสื่อเสริมประเภทวิธีการเข้าด้วยกันเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการ “เสริม” ใน
รูปแบบสื่อที่หลากหลาย ได้แก่  การสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Electronics Tutorial :           
E-Tutirial) และการสอนเสริมแบบเผชิญหน้า (Face to Face Tutorial : F-Tutorial) กล่าวคือ  

http://www.stou.ac.th/
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1) การสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Electronics Tutorial : E-Tutorial) 
เป็นการสอนเสริมด้วยเสียงและภาพ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ การสอนเสริมด้วยเทป/ซีดีเสียง และเทป/ซีดี
ภาพ กับการสอนเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ทางไกลผ่านจอภาพ 

(1) การสอนเสริมด้วยเทป/ซีดีเสียง และเทป/ซีดีภาพ เป็นการสอนเสริม
ที่ใช้เทป/ซีดีเสียงประกอบเอกสารโสตทัศน์เป็นหลัก และเสริมด้วย
เทป/ซีดีภาพ โดยจัดอยู่ในรูปของชุดสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electrounics Tutorial Package : ETP) ประกอบด้วยเทปเสียง 8 
ตลับ (ตลับละ 60 นาที) และเทปภาพ 1 ตลับ (120 นาที) หรือซีดี
เสี ย ง  (Audio Compack Disc : CD)  ห รื อ แ บ บ ดี วี ดี  Digital 
Versatile Disc : DVD เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้กับเครื่องเล่นซีดี
เสียงหรือซีดีภาพท่ัวๆไปได้ 

ETP เป็นชุดสื่อเสริมที่รวมเนื้อหาที่ต้องการเสนอในสื่อเสริม
ประกอบชุดวิชาและการสอนเสริม เพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษาเพ่ือ
เติมและประสบความส าเร็จในการศึกษา โดยจุดประกายกระตุ้นให้
เกิดก าลังใจสรุปสาระส าคัญและประเด็นเนื้อหาที่ยาก ครอบคลุมทั้ง 
15 หน่วย อธิบายสาระส าคัญด้วยเทป/ซีดีภาพให้ประจักษ์ แนะน า
ในการเตรียมตัวสอบและปัจฉิมนิเทศชุดวิชา ทั้งนี้ เนื้อหาต้องไม่ซ้ า
กับเทปเสียงประจ าชุดวิชา 

การสอนเสริมผ่านซีดีเสียง สามารถน าเสนอโฮมเพจแสดง
รายการโดยใช้โปรแกรมที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพ่ือให้สามารถ
เชื่อมโยงสู่การสอนเสริมด้วยเสียงประกอบเอกสารโสตทัศน์ โดยใช้
พาวเวอร์พอยท์ หรือโปรแกรมการน าเสนออ่ืนใดที่สามารถแสดงเสียง
และภาพเคลื่อนไหวได้ เป็นการรวมซีดีเสียงและซีดีภาพในแผ่น
เดียวกัน และจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual 
Web) บนซีดี  ที่ นั กศึกษาจะเข้าถึ งได้ โดยใช้ โปรแกรมน าร่อง 
(Browser)  แ บ บ  Internet Explorer ห รื อ  Netscape โด ย ไม่
จ าเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เนต 

(2) สอนเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านจอภาพ มี 2 แบบ คือ  
1. การสอนเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านจอภาพในระบบวิทยุโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม โดยผู้รับชมการสอนเสริมทางจอวิทยุโทรทัศน์ 
และติดต่อสอบถามผู้สอนทางระแบบโทรศัพท์ระหว่าง มสธ. กับ
ศูนย์บริการการศึกษา หรือบ้านนักศึกษา 

2. การสอนเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านจอภาพในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ในระบบประชุ มทางไกลด้ ว ยภาพ  (Video 
Conference) ระหว่าง มสธ. กับศูนย์บริการการศึกษา 
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2) การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า (Face to Face Tutorial : F-Tutorial) เป็น
การสอนเสริมที่อาจารย์สอนเสริมมาพบนักศึกษาด้วยตนเอง ณ สถานที่สอนเสริม
จ าแนกเป็นการสอนเสริมแบบเดิมและการสอนเสริมแบบเข้ม 

(1) การสอนเสริมแบบเดิม เป็นการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าที่อาจารย์มา
พบนักศึกษา 10 – 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

(2) ก ารส อ น เส ริ ม เข้ ม  ( Intensive Face to Face Tutorial : TF-
Tutorial) เป็นการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าที่จัดต่อเนื่องกัน 3-4 วัน 
ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 
สรุปเนื้อหาส าคัญทั้ง 15 หน่วย ประเมินให้คะแนนงานที่นักศึกษาท า
ส่ง และสอบไล่ประจ าชุดวิชาโดยมีอาจารย์สอนเสริมเป็นทีมศูนย์ละ
ไม่เกิน 3 คน อาจมีอาจารย์ท้องถิ่นด้วย 

2. ขั้นตอนการสอนเสริมแบบบูรณาการ 
  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการสอนเสริม (โดยมีค่าใช้จ่ าย) แล้วนักศึกษาจะ
ได้รับชุดการสอนประกอบด้วยสื่อหลัก และการสอนเสริมแบบบูรณาการดังขั้นตอน ต่อไปนี้ (ดูผัง
ประกอบ) 
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาท าแบบประเมินผลตนเอง (หรือแบบทดสอบ 100-120 ข้อ) ศึกษาจากสื่อ
หลัก คือ คู่มือการศึกษาหรือแบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสาระหรือเอกสารการสอน และเทปเสียงประจ าชุด
วิชาหากศึกษาจากสื่อหลักแล้วยังไม่เข้าใจ สามารถด าเนินการตามข้ันตอนที่ 2 
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยได้จัดการสอนเสริมไว้เป็นทางเลือก คือ ชุดการสอนเสริมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ETP) (โดยนักศึกษาจะต้องช าระค่าวัสดุการศึกษาเพ่ิมประมาณ 200 บาท)และการสอน
เสริมแบบเผชิญหน้า ส าหรับ 25 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกนหรือชุดวิชาเฉพาะบางชุด
วิชา (ตามท่ีคณะกรรมการการสอนเสริมพิจารณาอนุมัติให้สอนเสริม) 
ขั้นตอนที่ 3  กรณีที่นักศึกษาซื้อ ETP ให้ศึกษาคู่มือการใช้แล้วศึกษาตามล าดับ จากเทป/ซีดีเสียง 
ควบคู่กับเอกสารโสตทัศน์ และเทป/ซีดีภาพ เมื่อศึกษาจากสื่อหลัก สื่อเสริมและ ETP แล้วนักศึกษาก็
เข้าสอบไล่ตามตารางสอบในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 หากสอบไล่ไม่ผ่านก็ด าเนินตาม
ในขั้นตอนที่ 4 
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษามีสิทธิเข้าสอบซ่อมในแต่ละภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ส าหรับภาคการศึกษาที่ 
1 หรือเดือนสิงหาคม ส าหรับภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาที่ไม่ได้ซื้อ ETP ในช่วงลงทะเบียนครั้งแรก
สามารถสั่งซื้อพร้อมลงทะเบียนสอบซ่อม และศึกษาทบทวนจากสื่อหลัก และ ETP เพ่ือเข้าสอบซ่อม 
หากสอบซ่อมไม่ผ่านได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 5 
ขั้นตอนที่ 5 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ โดยไม่ช าระค่าวัสดุการศึกษาในการ
ลงทะเบียนครั้งที่ 2 
  การศึกษาชุดวิชาในการลงทะเบียนครั้งที่ 2 นักศึกษามีทางเลือก 3 แนวทาง ดังนี้ 

1) ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อหลัก สื่อเสริม เพ่ือเข้าสอบไล่ในเดือนตุลาคมหรือเดือน
เมษายน และสอบซ่อมในเดือนกุมภาพันธ์หรือสิงหาคม 
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2) ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อหลัก สื่อเสริม และ ETP (หากยังไม่มีอาจซื้อโดยช าระค่า
วัสดุเพ่ิม เป็นค่า ETP) เพ่ือสอบไล่หรือสอบซ่อม (กรณีไม่ได้สอบไล่หรือสอบไล่ไม่
ผ่าน) ในแต่ละภาคการศึกษา 

3) ศึกษาสื่อหลักและสมัครเข้ารับการสอนเสริมตามจ านวนวัน สถานที่และวิธีการที่
ก าหนดและสอบไล่ประจ าชุดวิชาในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมเข้ม โดย
นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการรับการสอนเสริมเข้มชุดวิชาละ 600-1,200 
บาท ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาที่สมัครใจเข้ารับการสอนเสริมเข้ม นากจาก
ค่าธรรมเนียมการสอนเสริมเข้มแล้ว นักศึกษาต่างจังหวัดอาจต้องช าระค่าอาหาร
และค่าที่พักเพ่ิมข้ึนด้วย และรับผิดชอบหาที่พักเอง 

หลังการสอนเสริมเข้ม นักศึกษาจะต้องเข้าสอบไล่ทันที และประกาศผลสอบ
ภายใน 30 วัน หากสอบไม่ผ่านก็ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 6  

ขั้นตอนที่ 6 สอบแก้ตัว 
1) การสอบแก้ตัวในการสอบไล่ ในกรณีที่ เลือกเข้ารับการสอนเสริมในช่วง 15 

กรกฎาคม-15 กันยายน แต่สอบไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบแก้ตัวในปลาย
เดือนตุลาคม หากเข้ารับการสอนเสริมเข้มในช่วง 1 มกราคม–15 มีนาคม 
นักศึกษาสอบแก้ตัวในปลายเดือนเมษายน 

2) การสอบแก้ตัวในการสอบซ่อม ในกรณีที่เข้ารับการสอนเสริมเข้มในช่วงเดือน
ธันวาคม แต่สอบไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบแก้ตัวในเดือนกุมภาพันธ์ หากเข้า
รับการสอนเสริมเข้มในช่วงมิถุนายน มีสิทธิ์เข้าสอบแก้ตัวในต้นเดือนสิงหาคม 
 

หากนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมเข้มและเข้าสอบแก้ตัวในการสอบไล่แล้วแต่
สอบไม่ผ่าน นักศึกษายังสามารถเข้ารับการสอนเสริมเข้มในช่วงก่อนสอบซ่อมได้อีก และมีสิทธิ์สอบแก้
ตัวช่วงสอบซ่อมได้ด้วย 

หากเข้าสอบซ่อมในภาคนั้นๆแล้วยังสอบไม่ผ่าน นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่และ
เข้าสู่วงจรการศึกษาชุดวิชาตามทางเลือกในขั้นตอนที่ 5 
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แผนภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการรับบริการการสอนเสริมแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ชัยยงค์ พรหมวงศ์ การสอนเสริมแบบบูรณาการ เอกสารน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม

ประชุมครั้งที่ 3/2545 วันท่ี 19 มิถุนายน 2545 
 
 

ทุกชุดวิชา ชุดวิชาศึกษาทั่วไปและชุดวชิาแกน 

หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา 

ลงทะเบียนครั้งแรก ลงทะเบียนครั้งแรก 

สอบไล ่

จบ 

 สอบซ่อม 

จบ 

 

E – Tutorial Package (ETP) 
(200 บาท) 

สอบไล ่

F - Tutorial 

ลงทะเบียนครั้งท่ี 2 

ทางเลือกที่ 2 
E – Tutorial Package 

(200 บาท) 
 

ทางเลือกที่ 1 
ปกติ 

 

ทางเลือกที่ 3 
IF – Tutorial  

(600-1,200 บาท) 2-4 วัน 
 

สอบไล ่

สอบเอง จบ 

 

จบ 

 

สอบซ่อม 

น.ศ. เลือกทางเลือกที่ 1,2 หรือ 3 

หมายเหตุ จ านวนเงินที่ก าหนดไว้เป็นสมมุติ 

F – Tutorial = Face-to-Face Tutorial 
IF – Tutorial = Intensive Face-to-Face Tutorial 
ETP       = E – Tutorial Packages 

ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

 

 

ไม่ผ่าน 

 

 

สื่อหลัก + สื่อเสริม     + ETP (Optional) + สื่อหลัก + สื่อเสริม 

 

ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 

 

ไม่ผ่าน 

 

 

ไม่ผ่าน 

 

 

ผ่าน 

 

ผ่าน 

 

ไม่ผ่าน 

 

 

ไม่ผ่าน 
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3. วิธีการสอนเสริมแบบบูรณาการ 
  การสอนเสริมแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
การสอนเสริมเข้ม มีวิธีการดังนี้ 

1) การสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะศึกษาจากชุดสอนเสริมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ETP) ซึ่งผ่านการทดสอบประสิทธิภาพแล้ว โดยศึกษาคู่มือการ
สอนเสริมและด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ฟังเทป/ซีดีเสียง หรือชมเทป/
ซีดีและท ากิจกรรมที่ก าหนด 

ในกรณีทีเป็นชุดวิชาที่ผลิตตามรูปแบบใหม่ นักศึกษาควรท าแบบทดสอบก่อน
ศึกษาชุดวิชาละ 100-120 ข้อ ก่อนจึงเริ่มเรียนจาก ETP 

2) การสอนเสริมเข้ม นักศึกษาจะต้องเข้ารับการสอนเสริมเข้มเต็มเวลา ตั้งแต่เวลา 
08.00-17.00 น. และอาจมีภาคกลางคืนหากจ าเป็น  

ทั้งนี้ วิธีการสอนเสริมเข้มใช้การสอนแบบบรรยายประกอบชุดการสอนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (FTP) ซึ่งผ่านการประเมินแล้ว 

เนื่องจากการสอนเสริมมีเวลาจ ากัด และต้องคลุมเนื้อหาสาระที่จ าเป็นต้องรู้ 
(Need to know) เพ่ือเสริมเติมเต็มและสร้างความเข้าใจเนื้อหาสาระที่เสนอไว้
ในประมวลสาระหรือเอกสารการสอน จึงจ าเป็นที่ คบช. (คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชา) จะต้องวางแผน เตรียมการ ท าการผลิตและประเมินชุดการสอน โดยมี
การก าหนดแนวทาง การสอนเสริมแต่ละคาบเวลาไว้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน เพื่อ
ป้องกันมิให้อาจารย์สอนเสริมใช้เวลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป หรือออก
นอกเรื่อง ไปสรุปเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วย 

การจัดเวลาส าหรับการสรุปเนื้อหาสาระให้อิงกลุ่มเนื้อหาของหน่วยๆละ 50 
นาที โดยจัดช่วงเช้า 4 คาบ บ่าย 4 คาบ และอาจจัดให้กิจกรรมตอนเย็นเพ่ิมเติม
ได้อีก 2 คาบ 

อย่างไรก็ตาม แต่ละชุดวิชาอาจใช้วันเวลาจัดสอนเสริมเข้มแตกต่างกัน 3 -4 
วัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหาสาระ โดยอาจจัดต่อเนื่องกัน 3-4 วัน หรือ
อาจจัดเป็น 2 ช่วงในศุกร์ วันเสาร์-อาทิตย ์
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4. ระบบการสอนเสริมแบบบูรณาการ 
 องค์ประกอบการสอนเสริมแบบบูรณาการประกอบด้วยเนื้อหาการสอนเสริม ชุดสอนเสริม 
อาจารย์สอนเสริม ผู้รับการสอนเสริม สถานที่สอนเสริม และการประเมินการสอนเสริม 

1) เนื้อหาการสอนเสริม เนื้อหาที่จะสอนเสริมแบบบูรณาการจ าแนกเป็นเนื้อหาส าหรับการ
สอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเนื้อหาส าหรับการสอนเสริมเข้ม 
(1) เนื้อหาส าหรับการสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปมุ่งอธิบาย

เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระในประมวลสาระหรือเอกสารการสอนเสนอในรูปเทป/ซีดีเสียง 
และเนื้อหาสาระที่แสดงกระบวนการเสนอในรูปเทป/ซีดีภาพ โดยไม่ให้มีการเสนอ
เนื้อหาซ้อนกับซีดีเสียง 

(2) เนื้อหาส าหรับการสอนเสริมเข้ม ประกอบด้วยเนนื้อหาของทั้ง 15 หน่วย โดยวิเคราะห์
เพ่ือน าเสนอในการสรุปหน่วยเฉพาะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นฐานส าหรับ
การออกข้อสอบ เนื้อหาของแต่ละหน่วยที่จะใช้สรุปจะน าเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์
พอยท์หรือแผ่นใส เทปภาพ เอกสารโสตทัศน์ และสื่อวิธีการอ่ืนๆได้แก่ การแบ่งกลุ่ม
ประกอบกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดีขึ้น 

2) ชุดสอนเสริม (Tutorial Package) ประกอบด้วยชุดสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ชุดสอนเสริมเข้ม ที่คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบช.) และส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ได้วางแผนเตรียมการ ท าการผลิตและประเมินแล้ว ดังนี้ 
(1) ชุดสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Tutorial Package : ETP) เป็น

ชุดสอนเสริมสื่อประสม ประกอบด้วยเอกสารโสตทัศน์ เทปเสียง/ซีดีเสียง และเทป
ภาพ/ซีดีภาพ และคู่มือการใช้ชุดสอนเสริม ETP แต่ละชุดวิชาใช้เทปเสียงประมาณ 8 
ตลับ (ตลับละ 60 นาที) และเทปภาพ 120 นาที ทุกชุดวิชาจะต้องผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพและปรับให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(2) ชุดสอนเสริม เข้ม (Face to Face Tutorial Package : FTP) เป็นชุดสอนเสริม
ประกอบการบรรยายของอาจารย์ ประกอบด้วย (1) คู่มือ ประกอบด้วย ค าชี้แจง
แผนการสอน แนวการสอน เนื้อหาสาระสังเขป (2) แบบฝึกปฏิบัติส าหรับการสอน
เสริมเข้ม (3) เอกสารโสตทัศน์ (Audio Vision) และหรือชุดน าเสนอด้วยพาวเวอร์
พอยท์หรือเสนอแผนภูมิ แผนผัง และภาพชุด (4) เทปภาพ/ซีดีภาพ และ (5) ชุด
กิจกรรม (หากมี) FTP ทุกชุดจะต้องผ่านการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินเบื้องต้น
โดย คบช. 

อนึ่ง แผนภูมิ แผนผัง และภาพชุดที่น าเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์หรือ
แผ่นใสควรเป็นชุดเดียวกับที่ เสนอในเอกสารโสตทัศน์ของชุดสอนเสริมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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3) อาจารย์สอนเสริม ประกอบด้ วยอาจารย์สอนเสริมส าหรับชุดสอนเสริมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สอนเสริมเข้ม และวิทยากรเสริม 

(1) อาจารย์สอนเสริมส าหรับชุดสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คณาจารย์ที่
เป็นผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิต กรรมการใน คบช. และผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิต กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารชุดวิชา 

(2) อาจารย์สอนเสริมเข้ม ได้แก่ คณาจารย์ประจ าของแขนงวิชาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในหรือนอกหมายวิทยาลัย ที่ท าหน้าที่เป็นผู้บรรยายสรุปในช่องเวลาที่มีการ
สอนเสริม ครั้งละ 2-3 คน หากเป็นไปได้ขอให้อาจารย์สอนเสริมจากท้องถิ่นเป็น
วิทยากร 

(3) วิทยากรเสริม ได้แก่ วิทยากรท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรในการสอน
เสริมทางไกลผ่านดาวเทียมเพ่ือนท าหน้าที่ดูแลการสอนเสริมของนักศึกษาให้
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

4) ผู้รับการสอนเสริม ได้แก่ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านชุดวิชาที่ลงทะเบียนมาแล้วอย่างน้อย 1 
ภาคการศึกษา 

5) สถานที่สอนเสริม การสอนเสริมแบบเดิมจัด ณ ศูนย์บริการการศึกษา (ณ โรงเรียน
มัธยมศึกษา) ส่วนการสอนเสริมเข้ม จัด ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษา       
โรงแรม หรือศูนย์สัมมนา ในเขตรับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา 

6) การประเมินการสอนเสริม ประกอบด้วย การประเมินกิจกรรม และการสอบไล่หลังการ
สอนเสริมเข้ม 
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5. แบบจ าลองระบบการสอนเสริมแบบบูรณาการ 
 แบบจ าลองระบบการสอนเสริมแบบบูรณาการมีขั้นตอน 9 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1.0 วิเคราะห์เนื้อหาสอนเสริม เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาที่จะน าไปสอนเสริมโดยเลือก
เฉพาะประเด็นที่ยากและจ าเป็นที่จะต้องอธิบายขยายความด้วยเสียง ภาพ และการบรรยายส าหรับการ
สอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสอนเสริมเข้ม 
 ขั้นที่ 2.0 ก าหนดวิธีการสอนเสริม เป็นการก าหนดวิธีการสอนเสริมว่าเนื้อหาส่วนใด ส าหรับ
การสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่วนใดส าหรับการสอนเสริมเข้ม 
 ขั้นที่ 3.0 วางแผนการสอนเสริม เป็นการก าหนดรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องท าก่อนจะท าการ
สอนเสริม โดยหาข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

ขั้นที่ 4.0 ผลิตสื่อสอนเสริม เป็นการผลิตสื่อเสียง/สื่อภาพ เอกสารโสตทัศน์ และคู่มือส าหรับ
ชุดสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และชุดสอนเสริมเข้ม 

ขั้นที่ 5.0 คัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์สอนเสริม เป็นการคิดเลือกอาจารย์สอนเสริมที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และเสนอสภาวิชาการเพ่ือแต่งตั้ง 

ขั้นที่ 6.0 ก าหนดสถานที่สอนเสริม เป็นการก าหนดสถานที่ หากเป็นการสอนเสริมแบบเดิมจัด 
ณ ศูนย์บริการการศึกษา หากเป็นการการสอนเสริมเข้ม จัด ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษา 
โรงแรม  หรือศูนย์สัมมนาในจังหวัดต่างๆ 

ขั้นที่  7.0 ด าเนินการสอนเสริม เป็นการสอนเสริมโดยเริ่มจากการสอนเสริมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่จัดให้มีการสอนเสริมเป็นครั้งที่สอง 

ขั้นที่ 8.0 ประเมินการสอนเสริม เป็นการประเมินทั้งประเมินผลการเรียน และประเมินระบบ
การสอนเสริมแบบบูรณาการ 

การประเมินผลการเรียน ท าการประเมินจากการกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาส่งงาน และ
ประเมินจากการสอบไล่ 

การประเมินระบบ ท าการประเมินทั้งสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสอนเสริมเข้ม
เพ่ือดูประสิทธิภาพ ของการสอนเสริมทั้งสองแบบ 

ขั้นที่  9.0 รายงานผลการสอน เป็นการประมวลผลการสอนเสริมทั้ ง ระบบโดยคณะ
กรรมการบริหารชุดวิชา และท ารายงานเสนอมหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
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แผนภาพที่ 9 แสดงแบบจ าลองระบบการสอนเสริมแบบบูรณาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ที่มา : ชัยยงค์ พรหมวงศ์ การสอนเสริมแบบบูรณาการ เอกสารน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม

ประชุมครั้งที่ 3/2545 วันท่ี 19 มิถุนายน 2545 
หมายเหตุ :    ETP  หมายถึง ชุดสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทอนิกส ์
 FTP หมายถึง ชุดสอนเสริมเขม้ 
 
 
 

ขั้นที่ ๑.๐ 
วิเคราะห์เนื้อหาสอนเสริม 

ขั้นที่ ๒.๐ 
ก าหนดวิธีการสอนเสริม 

 

ขั้นที่ ๓.๐ 
วางแผนการสอนเสริม 

ขั้นที่ ๔.๐ 
ผลิตสื่อสอนเสริม 

 

 4.1 ETP 4.1 FTP 

ขั้นที่ ๕.๐ 
คัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์สอนเสริม 

ขั้นที่ ๖.๐ 
ก าหนดสถานที่สอนเสริม 

ขั้นที่ ๗.๐ 
ก าหนดสถานที่สอนเสริม 

ขั้นที่ ๙.๐ 
รายงานผลการสอนเสริม 

ขั้นที่ ๘.๐ 
ประเมินการสอนเสริม 
 

จบ 

Feed back 

ไม่ผ่าน 
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6. หน่วยงานบริหารการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

การบริหารการสอนเสริมแบบบูรณาการเป็นการบริหารร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะกรรมการการสอนเสริม สาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบช.)
ส านักบริการการศึกษา ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยพัฒนา ส านักทะเบียนและวัดผล และ
ส านักคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) คณะกรรมการการสอนเสริม ได้รับมอบอ านาจจากสภาวิชาการในการก าหนดนโยบาย
พัฒนาการสอนเสริม อนุมัติชุดวิชาที่จะสอนเสริม ก าหนดการสอนเสริม ศูนย์สอนเสริม
แต่งตั้งอาจารย์สอนเสริมและวิทยากรเสริม ก ากับดูแลการบริหาร และประเมิน ผล       
การสอนเสริม 

2) สาขาวิชา พิจารณาชุดวิชาที่จะสอนเสริมแบบเดิมและสอนเสริมแบบบูรณาการ เสนอ
แต่งตั้งอาจารย์สอนเสริม วิทยากรสอนเสริมเข้ม และวิทยากรเสริมส าหรับการสอนผ่าน
ดาวเทียม รับทราบผลการประเมินการสอนเสริม และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกิจกรรมการ
สอนเสริม 

3) คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบช.) รับผิดชอบการวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ
ชุดสอนเสริมทั้งชุดสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETP) และชุดสอนเสริมเข้ม (FTP) 
ก าหนดวิทยากรสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดอาจารย์สอนเสริม วิทยากรเสริม 
วิทยากรสอนเสริมเข้ม และประเมินการสอนเสริมในรูปแบบต่างๆ 

4) ส านักบริการการศึกษา ติดต่อประสานงานกับศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษา และ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในการจัดการสอนเสริมผ่านสื่อ การสอนเสริมเข้ม และการ
ประเมินการสอนเสริม 

5) ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ด าเนินการผลิตชุดสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร   
โสตทัศน์ และคู่มือการสอนเสริม ทดสอบประสิทธิภาพชุดสอนเสริม และด าเนินการวิจัย
และพัฒนาระบบการสอนเสริม 

6) ส านักวิทยพัฒนา ให้ความร่วมมือกับส านักบริการการศึกษาในการประสานงานกับศูนย์
วิทยพัฒนา จัดการสอนเสริมและสัมมนาเสริม ทดสอบประสิทธิภาพชุดสอนเสริม และ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาระบบการสอนเสริม 

7) ส านักทะเบียนและวัดผล ประสานงานการประเมินกิจกรรมของวิทยากรและด าเนินการ
สอบไล่หลังจากการสอนเสริมเข้ม ด้วยการจัดข้อสอบ ส่งเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบและน า
ผลการสอบกับผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือการประมวลผล 

8) ส านักคอมพิวเตอร์ ท าการประมวลผลการประเมินกิจกรรมและการสอบ ปรับคะแนน
ระหว่างกลุ่มและวิทยากร และรายงานผลการสอบ 
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พร้อมนี้ ในข้อเสนอของการสอนเสริมแบบบูรณาการ ได้มีการน าสนอข้อดีของการสอนเสริม
แบบบูรณาการไว้ด้วย สรุปได้นี้ 

1) ท าให้นักศึกษามีแหล่งความรู้ประจ าตัวอยู่ตลอดเวลา 
2) เป็นการจัดสอนเสริมให้ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นจริงๆเท่านั้น 
3) นักศึกษามีโอกาสพบปะอาจารย์และนักศึกษาด้วยกันเอง 
4) นักศึกษามีความประทับใจในระบบการเรียนการสอนทางไกล มสธ. 
5) นักศึกษาสามารถส าเร็จได้รวดเร็วขึ้น 
6) สามารถลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาได้ 
7) สามารถลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในการจัดสอนเสริมได ้
8) อาจารย์สอนเสริมยังคงมีรายได้ไม่ต่ ากว่าเดิมที่เคยได้รับ 

(เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 3/2545 วันพุธที่ 19 
มิถุนายน 2545) 
 

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาข้อเสนอ “การสอนเสริมแบบบูรณาการ” (พ.ศ.2545) 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม (พิจารณาเป็นครั้งที่ 1) 
  คณะกรรมการการสอนเสริม ได้มีการพิจารณาข้อเสนอ “การสอนเสริมแบบบูรณา
การ” ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดของการสอนเสริมแบบบูรณาการ ขั้นตอนการสอนเสริมแบบบูรณาการ 
วิธีการสอนเสริมแบบบูรณาการ แบบจ าลองการสอนเสริมแบบบูรณาการ หน่วยงานบริหารการสอน
เสริมแบบบูรณาการ ดังที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว สรุปความเห็นและสรุปมติของที่ประชุมได้ดังนี้ (ท่ีประชุม 
คณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 3/2545 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2545) 

(1) สรุปความเห็นของที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 
(1) หลักการการจัดสอนเสริมแบบบูรณาการ มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

เพราะเป็นภาพใหม่ของการจัดสอนเสริมและนักศึกษาอาจจะมองเห็น
ความส าคัญของการเข้ารับฟังการสอนสริมมากยิ่งขึ้น 

(2) การจัดสอนเสริมแบบบูรณาการ จะถือเป็นทางเลือกของนักศึกษาระหว่าง
การเลือกรับบริการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม กับการศึกษาผ่านสื่อต่างๆที่มี
อยู่ด้วยตนเอง 

(3) ควรต้องศึกษารายละเอียดถึงวิธีการ เช่น การจัดกลุ่มจะจัดอย่างไร ชุดวิชาที่
มีนักศึกษาเป็นจ านวนมากจะจัดก่ีครั้ง ตลอดจนสถานที่ที่จะจัดสอนเสริมแบบ
เข้ม เป็นต้น 

(4) ควรจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสอบหลังการสอนเสริมแล้ว เช่น สอบ
อย่างไร หน่วยงานใดจัดสอบ ตลอดจนถ้าเข้าสอบ IF แล้วสอบไม่ผ่าน       
ขั้นต่อไป นักศึกษาจะต้องท าอย่างไร 
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(5) การสอนเสริมแบบบูรณาการ ควรมีผลบังคับใช้กับทุกสาขาวิชา แต่อาจจะ
พิจารณายกเว้นเป็นบางสาขาวิชาที่มีเหตุผลเฉพาะก็ได้ ไม่เช่นนั้นการจัดสอน
เสริมตามแนวใหม่จะเกิดข้ึนไม่ได้ 

(2) สรุปมติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
(1) เห็นชอบในหลักการ และขอให้ด าเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
(2) อนุญาตให้มีการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าในรูปแบบเดิมเพียงอย่างเดียวใน

บางสาขาวิชาได้ 
(3) ให้น าเสนอคณะท างานศึกษาและพัฒนาระบบการสอนเสริมเพ่ือพิจารณาและ

ศึกษาในรายละเอียดต่อไป เช่น การคัดเลือกชุดวิชา การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เพ่ิมจากนักศึกษา 

2. ทีป่ระชุมสภาวิชาการ (พ.ศ.2545) 

 ส านักบริการการศึกษา ได้น าเสนอแนวทางการสอนเสริมแบบบูรณาการต่อที่ประชุมสภา
วิชาการ เมื่อการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 37/2545 วันที่ 17 ตุลาคม 2545 สภาวิชาการพิจารณาแล้ว มี
มติให้น าเรื่อง “การสอนเสริมแบบบูรณาการ” กลับไปที่สาขาวิชาเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก
ครั้ง โดยขอให้มีการประชุมกันภายในสาขาวิชาและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน 
 ส านักบริการการศึกษา ได้เวียนเรื่องแจ้งทุกสาขาวิชาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากสาขาวิชาอีก
ครั้งตามมติของสภาวิชาการ 
 ผลการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะ จากสาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชาได้
มีการตอบกลับมาที่ ส านักบริการการศึกษา สรุปได้ดั งนี้  (เอกสารประกอบวาระการประชุม
คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 1/2546 วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2546 
 

สาขาวิชา ความเห็น/ข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะ 
1. ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ พิจารณาแล้วขอส่งความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการสอนเสริมแบบบูรณาการ ดังนี้  
1. ระยะเวลาด าเนินการในภาคการศึกษาที่ 2/2545 หากเป็นกรณี

ปรับปรุงชุดวิชาแล้ว ใช้ชุดวิชาปรับปรุงใหม่ เช่น จาก 10111 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เป็น 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
คงไม่คุ้มในการจัดท าสื่อเทปอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การสอนเสริมเข้มต่างจังหวัดจะมีหรือไม่ 
3. สื่ อ เทป อิ เล็ กทรอนิกส์  ประกอบชุดวิชา แตกต่ างจากสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร 
(บันทึกที่ ทม 1306/878 ลงวันที่ 11 กันยายน 2545) 
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สาขาวิชา ความเห็น/ข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะ 
ศิลปศาสตร์ (ต่อ) เห็นด้วยกับการสอนเสริมแบบบูรณาการ ยกเว้นชุดวิชา 10151 ไทย

ศึกษา ควรใช้การสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ยังคง
รักษามาตรฐานของคุณภาพ และสอดคล้องกับระบบการศึกษาทางไกล 
(บันทึกที่ ทม 1306/0040 ลงวันที่ 21 มกราคม 2546) 

2. ศึกษาศาสตร์ เห็นชอบในหลักการ 
(บันทึกที่ ทม 1307/921 ลงวันที่ 21 มกราคม 2545) 

3. วิทยาการจัดการ 1. นักศึกษาที่ได้รับสื่อ EP ไปแล้ว อาจน าไปเผยแพร่มหาวิทยาลัยจะขาด
รายได้ในส่วนนี้ 

2. การจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้เวลาในการจัดท า อาจไม่สามารถ
ใช้ได้ทันในภาค 2/2545 

3. สิทธิในการลงทะเบียน ให้ได้เฉพาะในภาคการศึกษาถัดไปหรือภาค
การศึกษาอ่ืนๆต่อไป 

4. สามารถเข้าสอบได้อีกครั้งในการสอบถัดไป หมายความว่าในภาค
การศึกษานั้นหรือภาคการศึกษาถัดไป 

5. นักศึกษารายได้น้อย แต่ต้องการสื่อ ITA มหาวิทยาลัยจะมีวิธี
ช่วยเหลืออย่างไร 

6. นักศึกษาที่จะเข้ารับการสอนเสริมพิเศษ ควรมีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน
กับการเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะต้องการ
ให้นักศึกษาใช้ความพร้อมทางการเรียนอย่างเต็มที่ 

7. หากเป็นชุดวิชาที่ยากจนเกินไป ควรมีการจัดสอนเสริมพิเศษไว้ในภาค
การศึกษาสุดท้าย 

(บันทึกที่ ทม 1308/1323 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2545) 

4. นิติศาสตร์ ไม่เห็นด้วยกับระบบดังกล่าว เนื่องจากไม่เหมาะกับการเรียนของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยการเรียนของสาขาวิชานี้จะต้องมีการยกตัวอย่าง
ประกอบ หรือให้นักศึกษาทดลองวินิจฉัยตัวอย่างโจทย์เพื่อให้นักศึกษาได้
เข้าใจเนื้อหาวิชาได้มากยิ่งขึ้น  
(บันทึกที่ ทม 1309/1353 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2545) 

5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1. ไม่ควรก าหนดจ านวนชุดวิชา แต่ควรให้สาขาวิชาเป็นผู้น าเสนอภายใต้
หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุดวิชา 

2. ขอแก้ไขชื่อจาก “การสอนเสริมเข้ม” เป็น “การสอนเสริมพิเศษ” 
3. เห็นควรตัดเรื่องการสอบไล่หลังการสอนเสริมเข้มออก โดยการ

ประเมิน ควรไว้ไปสอบตามปกติ 
4. ขอเพิ่มการสอนเสริมโดยการนัดหมาย โดยมีรูปแบบเช่นเดียวกันกับ

การสอนเสริมแบบเข้ม 
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สาขาวิชา ความเห็น/ข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะ 
วิทยาศาสตร์สุชภาพ (ต่อ) 5. การอบรมเข้มพิเศษที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ควรจัดให้มีต่อไป 

(บันทึกที่ ทม 1311/1335 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2545) 
6. เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้พิจารณาร่างสรุประบบการสอนเสริม

แบบบูรณาการแล้ว มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้ 
1. โดยระบบใหม่จะเก็บเงินจากนักศึกษาเท่าไหร่ คุ้มกับรายจ่ายของ

มหาวิทยาลัยหรือไม่  มีการจัดท าภาพรวมโดยใช้หลักการ     
Cost-Benefit analysis หรือยัง 

2. การใช้ศูนย์วิทยพัฒนาและศูนย์อ่ืนๆ ถ้ามีนักศึกษามากห้องละ 
80-100 คน จะใช้ห้อง 4-5 ห้องต่อครั้งใน 12 สาขาวิชา 25 ชุด
วิชา จะมีห้องรองรับเพียงพอหรือไม่ 

3. การสอนใช้เวลา 3-4 วัน นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ต่างอ าเภอจะ
พักที่ใด จัดระบบตรงนี้หรือยังเห็นว่าการอบรม ปวค. ก็ยังมี
ปัญหามาก 

4. ควรพิจารณาให้ละเอียดทางด้านการจัดการระบบทั่วไปด้วย มิใช่
มองด้านวิชาการอย่างเดียว มิฉะนั้นจะเกิดความยุ่งยากตามมาอีก
มาก 

5. ควรจะทดลองสอนเพียง 5-6 ชุดวิชาหลักก่อนหรือไม่ ส่วนจะเป็น
ชุดวิชาอะไรก็ให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดีกว่าเปิดครั้งเดียวไม่เกิน 
25 ชุดวิชา 

(บันทึกที่ ทม 1310/527 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2545) 
6. คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาได้พิจารณาร่างสรุประบบการสอนเสริมแบบบูรณาการ

การสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว มีความเห็นดังนี้ 
1. เป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมกันให้แก่นักศึกษา 
2. ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการจัดการเพ่ิมมากขึ้นให้กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบริการการศึกษา 
3. เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยและนักศึกษา 
4. ยังไม่เห็นด้วยกับการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสถานากรณ์

ปัจจุบัน 
5. นักศึกษากลุ่มใหญ่ไม่สามารถใช้ระบบการสอนเสริมแบบบูรณา

การการสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
6. มหาวิท ยาลั ยมี ค่ า ใช้ จ่ าย ในการจั ด เต รี ยมสื่ อ สอน เส ริม

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น และในส่วนนี้นักศึกษาที่จะต้องเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย อาจก่อให้เกิดปัญหาจ านวนนักศึกษาที่
น้อยลง 
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สาขาวิชา ความเห็น/ข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะ 
คหกรรมศาสตร์ (ต่อ) 7. ขอให้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสอนเสริมแบบเดิมที่มหาวิทยาลัย

จัดอยู่ในปัจจุบัน คือ การสอนเสริมแบบเผชิญหน้าที่อาจารย์มาพบ
นักศึกษา 10-15 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

8. ขอให้มีการประเมินผลการสอนเสริมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสอน
เสริมผ่านดาวเทียมว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด 

(บันทึกที่ ทม 1313/548 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2545) 

7. รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์พิจารณาแล้วไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอน
เสริมแบบบูรณาการ 
(บันทึกที่ ทม 1314/129 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546) 

8. ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ ์

1. ขอแก้ไขข้อความในร่างประกาศฯ หน้าที่ 2 จาก “เทปเสียง/ซีดีเสียง 
เทปภาพ/ซีดีภาพ” เป็น “เทปเสียง/ซีดีเสียง และ/หรือเทปภาพ/ซีดี” 

2. ขอให้มีการจัดอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ผลิตสื่อประเภท ETP 

9. นิเทศศาสตร์ 1. การจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้เรียนให้ชัดเจนก่อน 

2. มหาวิทยาลัยยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการการสอนเสริม
แบบผ่านจอภาพ 

3. งบประมาณการผลิตสื่อ และก าลังความสามารถในการผลิตสื่อจะไม่
สามารถด าเนินการได้ทันในภาคการศึกษาที่ 2/2545 

4. การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า 
5. การประเมินผลข้อสอบ 120 ข้อ น่าจะมีการด าเนินการผ่านสื่อก่อน 
6. ขอให้แยกการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าปกติออกจากการสอนเสริม

ทางไกลผ่านดาวเทียม 
7. ควรจัดท าเกณฑ์นักศึกษาที่มีสิทธิในการเข้ารับการสอนเสริมเข้มอย่าง

ชัดเจน 
(บันทึกที่ ทม 1315/1096 ลงวันที่ 12 กันยายน 2545) 

10. วิทยาศาสตร์     
และเทคโนโลยี 

กรอบแนวคิดที่ 1 การสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กรอบแนวคิดนี้ท าให้นักศึกษาต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ มขึ้น เพราะต้อง
จ่ายเงินค่า ETP (ประมาณ 200 บาท) 

กรอบแนวคิดที่ 2 การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า 
ข้อ 2.1 การสอนเสริมแบบเผชิญหน้าปกติหรือผสมการสอนเสริมผ่าน

ดาวเทียม เป็นรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน (ไม่มีข้อคิดเห็น) 
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สาขาวิชา ความเห็น/ข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ) 

ข้อ 2.2 การสอนเสริมเข้ม รูปแบบของการสอนเสริมเข้มจะเหมือน
รูปแบบของการจัดอบรมเข้ม (พิเศษ)ชุดวิชา ณ ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยก็อนุญาตให้ทุกชุดวิชาสามารถที่จะเปิดอบรมเข้ม
ได้ถ้ามีเงื่อนไขตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 2.3 วิทยากรท้องถิ่นนั้นจะท าอย่างไรจึงจะเข้าใจได้เหมือนกับ
เจ้าของวิชา/เจ้าของหลักสูตรหรืออาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ 

กรอบแนวคิดข้อที่ 3 ข้อดีของการสอนเสริมแบบบูรณาการ 
เป็นข้อดีที่ยังอาศัยเหตุผลของค่าใช้จ่ายหรือผลตอบแทนซึ่งมิใช่

เหตุผลทางวิชาการ (ข้อ 7,8) ไม่ควรจะใช้เหตุผลทางด้านค่าใช้จ่ายมา
เป็นขอ้ดีเหนือเหตุผลทางวิชาการ 

ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดท า web-based learning ตาม

แผนSTOU PLAN หรือไม่  อีกทั้ งการจัดท าสื่อเสริมแบบเดิม
บางส่วนเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว ดังนั้นจะเกิดความซ้ าซ้อน
กับการจัดสอนเสริมด้วยเทป/ซีดีเสียง และเทป/ซีดีภาพ 

2. สาขาวิชามีนโยบายที่จะจัดท า E-learning ทุกชุดวิชาจึงไม่เห็น
ความจ าเป็นในการสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าเทปวิดีทัศน์ หรือซีดีภาพการสอน
เสริมแบบเดิมแล้วส าเนาแจกไปตามศูนย์บริการการศึกษา เพ่ือ
ให้บริการแก่นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนเนื้อหาตามเวลาที่
ต้องการโดยให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในแต่ละหน่วย
ด าเนินการสอนเสริมเพ่ือบันทึกเทปวีดิทัศน์จะท าให้เนื้อหาของ
การสอนเสริมมีมาตรฐานเดียวกัน 

(บันทึกที่ ทม 1322/052 ลงวันที่ 22 มกราคม 2546) 
11. พยาบาลศาสตร์ 1. เห็นด้วยกับการสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. ในส่วนของการสอนเสริมแบบเข้ม ไม่ควรก าหนดร้อยละของการ
ให้คะแนน แต่ควรอยู่ในดุลยพินิจของ คบช. เพราะธรรมชาติของ
แต่ละชุดวิชาและผู้เรียนไม่เหมือนกัน 

3. การสอนเสริมแบบเข้มในแต่ละวัน ไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมง เพ่ือ
ป้องกันนักศึกษาล้าเกินไป 

4. ควรทดลองด าเนินการในบางชุดวิชาเพ่ือศึกษาน าร่องก่อน
ด าเนินการทั้งหมด 65 ชุดวิชา 

5. ควรมีประชาพิจารณ์ให้อาจารย์ทุกท่านได้รับทราบ 
(บันทึกที่ ทม 1326/0863 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2545) 
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3.  ที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม (พิจารณาเป็นครั้งที่ 2)  

คณะกรรมการการสอนเสริมได้มีการพิจารณาความเห็นของสาขาวิชาต่างๆที่น าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริมแล้ว และท่ีประชุม มีมติ ดังนี้ 
1) ให้ส านักบริการการศึกษา น าเสนอข้อมูลความคิดเห็นของสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดสอนเสริม

แบบบูรณาการไปวิเคราะห์ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ การด าเนินการวิเคราะห์ขอให้น าเรียนปรึกษารอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.สมประสงค์ บุญยเกียรติ) เพ่ือขอค าแนะน าถึงแนวทางในการ
วิเคราะห์ (ขณะนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้ลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการแล้ว) 

2) ให้น าเสนอผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการสอนเสริมในครั้ง
ต่อไป 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม (พิจารณาเป็นครั้งที่ 3) 

  ส านักบริการการศึกษา ได้มีการวิเคราะห์ความคิดเห็น/ข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะของ
สาขาวิชาใหม่อีกครั้งรวม 12 สาขาวิชา และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการการสอนเสริมในครั้งต่อมา 
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ (เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม 
ประชุมครั้งที่ 2/2546 วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2546) 

1) ผลการวิเคราะห์ 

สาขาวิชา เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

แต่มีเงื่อนไข 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่เสนอ
ความเห็น 

1. ศิลปศาสตร์ √    
2. ศึกษาศาสตร์ √    
3. วิทยาการจัดการ  √   
4. นิติศาสตร์   √  
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  √   
6. เศรษฐศาสตร์  √   
7. รัฐศาสตร์    √ 
8. คหกรรมศาสตร์   √  
9. ส่งเสริมการเกษตร 

และสหกรณ์ 
 √   

10. นิเทศศาสตร์  √   
11. วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
 √   

12. พยาบาลศาสตร์  √   
รวม 2 7 2 1 

ข้อสรุปเบื้องต้น 
1) เห็นด้วย โดยไม่มีเงื่อนไข 2 สาขาวิชา 
2) เห็นด้วย แบบมีเงื่อนไข 7 สาขาวิชา 
3) ไม่เห็นด้วย   2 สาขาวิชา 
4) ไม่เสนอความเห็น  1 สาขาวิชา 
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2) สรุปเงื่อนไขท่ีส าคัญของ 7 สาขาวิชา (เห็นด้วย แต่มีเงื่อนไข) 

เงื่อนไขที่ส าคัญของแต่ละวิชา กรณีหากมีการสอนเสริมแบบบูรณาการ สรุปได้ ดังนี้ 
(1) ควรทดลองด าเนินการในบางชุดวิชาก่อน เพ่ือศึกษาน าร่องก่อนด าเนินการทั้งหมด 

65 ชุดวิชา 
(2) ขอให้จัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการผลิตสื่อ

ประเภท ETP (Electronics Tutorial Packpg) (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์) 
(3) ขอให้แยกการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าปกติออกจากการสอนเสริมทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (นิเทศศาสตร์) 
(4) นักศึกษาที่จะเข้ารับการสอนเสริมเข้ม ควรมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับนักศึกษาที่

เข้าอบรมเข้ม(พิเศษ) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (วิทยาการจัดการ) 
(5) ขอให้มีการพิจารณารายละเอียดด้านการบริหารจัดการระบบทั่วไป เพราะถือว่า

ยังขาดความพร้อม (เศรษฐศาสตร์,นิเทศศาสตร์) 
3) ข้อสังเกตุ/ข้อสงสัยจากสาขาวิชา (รวมทุกสาขาวิชา) 

(1) นักศึกษาที่ ได้รับสื่อ ETP ไปแล้ว อาจน าไปเผยแพร่ต่อ ซึ่ งจะมีผลท าให้
มหาวิทยาลัยขาดรายได้ในส่วนนี้ (วิทยาการจัดการ) 

(2) สิทธิในการลงทะเบียนเรียนให้ได้ เฉพาะในภาคการศึกษาถัดไป หรือภาค
การศึกษาต่อๆไป (วิทยาการจัดการ) 

(3) นักศึกษาที่มีรายได้น้อย แต่ต้องการเข้ารับการสอนเสริมเข้ม มหาวิทยาลัยจะมีวิธี
ช่วยอย่างไร (วิทยาการจัดการ) 

(4) ระบบใหม่จะเก็บเงินจากนักศึกษาเท่าไร คุ้มกับรายจ่ายของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
(เศรษฐศาสตร์) 

(5) การใช้ห้องขนาด 80-100 คน วันละ 4-5 ห้อง ใน 12 สาขาวิชา ศูนย์วิทยพัฒนา
หรือศูนย์บริการการศึกษาจะรองรับได้หรือไม่ (เศรษฐศาสตร์) 

(6) การสอนเสริมใช้เวลา 3-4 วัน นักศึกษาในต่างจังหวัดและต่างอ าเภอจะพักที่ใด 
ปัจจุบันการอบรม ปวค. ก็ยังมีปัญหามาก (เศรษฐศาสตร์) 

(7) ระบบใหม่เป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมกันระหว่างนักศึกษา ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษากลุ่มใหญ่ และมหาวิทยาลัยด้วย (คหกรรมศาสตร์) 

(8) มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดท า Web – based Learning ตามแผน STOU 
PLAN หรือไม่ เพราะเกรงว่าหากจัดท าจะเกิดความซ้ าซ้อนกับการสอนเสริมด้วย
เทป/ซีดีเสียง และ เทป/ซีดีภาพ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

(9) วิทยากรท้องถิ่น ท าอย่างไรจึงจะเข้าใจเนื้อหาวิชาได้เหมือนกับเจ้าของชุดวิชา 
หรือเจ้าของหลักสูตร หรืออาจารย์ภายในสาขาวิชานั้นๆ (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
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(10)  ในส่วนของการสอนเสริมแบบเข้ม ไม่ควรก าหนดร้อยละของการให้คะแนน แต่
ควรอยู่ในดุลยพินิจของ คบช. เพราะธรรมชาติของแต่ละชุดวิชาและผู้เรียนไม่
เหมือนกัน (พยาบาลศาสตร์) 

4) ข้อเสนอแนะจากสาขาวิชา (รวมทุกสาขาวิชา) 

(1) ควรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการสอนเสริมเข้มให้ชัดเจน 
ทั้งนี้ อาจก าหนดคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมเข้มก็ได้ (นิเทศศาสตร์, วิทยาการจัดการ) 

(2) ให้สาขาวิชาเป็นหน่วยงานเสนอรายชื่อชุดวิชาที่จะสอนเสริมแบบเข้ม ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

(3) การสอนเสริมเข้มในแต่ละวัน ไม่ควรสอนเสริมเกินวันละ 8 ชั่วโมง เพราะจะท า
ให้นักศึกษาเมื่อยล้าได้ (พยาบาลศาสตร์) 

(4) หากเป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหายากจนเกินไป ควรจัดสอนเสริมเข้มไว้ในภาคการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตร (วิทยาการจัดการ) 

(5) ควรพิจารณาให้ละเอียดทางด้านการบริหารจัดการ มิใช่มองเฉพาะแต่เพียงด้าน
วิชาการอย่างเดียว ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาความยุ่งยากตามมา (เศรษฐศาสตร์) 

(6) ชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและเป็นชุดวิชาใหม่ ควรจัดสอนเสริมแบบเผชิญหน้า แต่
ในทางตรงข้ามแม้บางชุดวิชาจะเป็นชุดวิชาพ้ืนฐานทั่วไป หรือชุดวิชาแกน หรือ
วิชาเฉพาะบางสาขาวิชาที่มีเนื้อหามีลักษณะการบรรยาย ก็ไม่ควรจัดสอนเสริม
แบบเผชิญหน้า (เศรษฐศาสตร์) 

(7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เสนอจัดสอนเสริมแบบเผชิญหน้าทั้ง 3 ชุดวิชา ได้แก่ 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 
(เศรษฐศาสตร์) 

(8) ขอให้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสอนเสริมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและประเมินผลอย่างจริงจังว่า การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม
ได้ผลมากน้อยเพียงใด (คหกรรมศาสตร์) 

(9) ควรมีการประชาพิจารณ์ให้อาจารย์ทุกท่านได้ทราบอย่างทั่วถึง (พยาบาลศาสตร์) 
5) เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยของ 2 สาขาวิชา 

(1) เนื่องจากระบบดังกล่าวยังไม่เหมาะกับการเรียนการสอนของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
โดยการเรียนการสอนของสาขาวิชานี้จะต้องมีการยะตัวอย่างประกอบ หรือให้
นักศึกษาทดลองวินิจฉัยตัวอย่างโจทย์ (นิติศาสตร์) 

(2) ไม่เห็นด้วยกับการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน (คหกรรม
ศาสตร์) 
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5. มติที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม คณะกรรมการการสอนเสริมได้มีการพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอโดยส านักบริการการศึกษาแล้ว ได้มีมติ ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการ
การสอนเสริม ครั้งที่ 2/2546 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2546) 

1) ให้ความเห็นชอบในผลการวิเคราะห์ที่เสนอ 
2) ให้ทดลองจัดสอนเสริมแบบบูรณาการใน 2 สาขาวิชาก่อนเพ่ือเป็นการน าร่อง คือ 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
3) ให้ส านักบริการการศึกษาประสานกับทั้ง 2 สาขาวิชา เพ่ือพิจารณาคัดเลือกชุดวิชาที่

เห็นสมควร และด าเนินการจัดสอนเสริมแบบบูรณาการต่อไป 
 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คณะกรรมการการสอนเสริม มีมติอนุมัติให้มีการทดลองจัดสอน
เสริมแบบบูรณาการเป็นการน าร่อง จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ และให้ส านักบริการการศึกษาประสานงานขอรายชื่อชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมแบบบูรณา
การจากทั้ง 2 สาขาวิชา แต่ปรากฏว่า ทั้ง 2 สาขาวิชาไม่พร้อมที่จะจัดส่งรายชื่อชุดวิชาให้กับส านัก
บริการการศึกษา เพ่ือน าไปด าเนินการจัดสอนเสริมแบบบูรณาการแต่อย่างใด ท าให้ข้อเสนอของการ
สอนเสริมแบบบูรณาการ จึงเป็นเพียงข้อเสนอที่ล้ าค่าส าหรับการพัฒนาการการสอนเสริมในระบบ
การศึกษาทางไกล ที่ไม่ได้น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์และส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของข้อเสนอการสอนเสริมแบบบูรณาการอย่างน่าเสียดาย 
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ช่วงท่ี 3 VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (พ.ศ. 2546) 

1. ความเป็นมา 

หลังจากที่ข้อเสนอการสอนเสริมแบบบรูณาการไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ แต่
แนวทางการพัฒนาการสอนเสริมที่มุ่งไปสู่การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนด้านการสอนเสริมของ
มหาวิทยาลัยยังคงมีอยู่ต่อไป โดยคณะกรรมการการสอนเสริมขณะนั้น  (รองศาสตราจารย์              
ดร. สมประสงค์ วิทยเกียรติ : ประธานคณะกรรมการการสอนเสริม และรองศาสตราจารย์โกวิน         
วิวัฒนพงศ์พันธ์ : รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา) ได้เห็นชอบให้มีการผลิต VCD ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การสอนเสริม เพ่ือเผยแพร่และเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาได้มีแหล่งความรู้ในระบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น โดยมอบหมายให้ส านักเทคโนโลยีการศึกษาด าเนินการทดลองผลิต เป็น VCD 
รายการการสอนเสริมในห้องผลิตรายการในชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและไม่ได้รับการอนุมัติให้มีการจัดสอน
เสริมประจ าภาคการศึกษา ทั้งนี้ อาจมีการจ าหน่ายให้นักศึกษาที่สนใจในราคาต้นทุน เรียกว่า “VCD 
การสอนเสริม” (ชื่อเดิมในขณะนั้น) 
2. การส ารวจความพร้อมของสาขาวิชา 

ส านักบริการการศึกษาได้ส ารวจความพร้อมของสาขาวิชาต่างๆเพ่ือขอความร่วมมือใน
การผลิต VCD การสอนเสริมในชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก ปรากฏว่า สาขาวิชาได้ให้ความร่วมมือและแสดง
ความจ านงที่จะผลิต VCD การสอนเสริม รวม 5 สาขาวิชา จ านวน 10 ชุดวิชา ดังนี้ 

1) 10111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) 10131 มนุษย์กับสังคม 
3) 10151 ไทยศึกษา 
4) 32404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
5) 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
6) 51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล 
7) 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลีนิคส าหรับการพยาบาล 
8) 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
9) 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
10) 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 
 

แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการสอนเสริมประชุมครั้งที่ 3/2546 วันพุธที่ 14 
พฤษภาคม 2546 ได้อนุมัติให้มีการผลิต VCD การสอนเสริมเพ่ือเป็นการน าร่อง เพียง 3 ชุดวิชาก่อน 
ได้แก่ 

1) ชุดวิชาไทยศึกษา   (ตัวแทนของชุดวิชาพ้ืนฐาน) 
2) ชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลีนิคส าหรับการพยาบาล 

(ตัวแทนของชุดวิชาทางวิทยาศาสตร์) 
3) ชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (ตัวแทนของชุดวิชากฎหมาย) 
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3. ยกเลิกการจัดสอนเสริมชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่ ากว่า 1,000 คน 

ด้วยคณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 4/2546 วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2546 
เห็นว่า ในบางชุดวิชาที่เคยมีการจัดสอนเสริมมาแล้วจะมีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริมน้อยมาก (เช่น 
ชุดวิชาละ 8 คน ทั่วประเทศตลอดภาคการศึกษา) และจากการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนย้อนหลัง 5 ภาคการศึกษา พบว่า ชุดวิชาที่เคยจัดสอนเสริมและมีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริม
น้อยมากดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวนน้อยอย่างชัดเจน คือ           
ไม่เกินภาคการศึกษาละ 1,000 คน ทั่วประเทศ แสดงสถิติข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง 5 ปี 
ของชุดวิชาที่เคยจัดสอนเสริมมาแล้วเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2 ได้ดังนี้ 

ชุดวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ภาค 
2/2541 

ภาค 
2/2542 

ภาค 
2/2543 

ภาค 
2/2544 

ภาค 
2/2545 

1. สถิติวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
2. การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา* 
3. มโนมติและกระบวนการพยาบาล* 
4. กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดาทารก 
5. สถิติและการวิจยัทางคหกรรมศาสตร ์
6. วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร ์
7. โภชนาการกับชีวิตมนุษย ์
8. การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 
9. วิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร* 
10. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร* 
11. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์* 
12. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ 
13. สถิติและการวิจยัสื่อสารมวลชน 
14. พฤติกรรมการสื่อสาร* 
15. การวางแผนและจัดการวางสื่อสารมวลชน* 

894 
348 

- 
978 
333 
411 
556 
490 
725 
562 
898 
912 
867 
279 
706 

327 
279 

- 
606 
289 
443 
587 
508 
774 
535 
998 
934 
817 
975 
657 

566 
331 

- 
682 
309 
452 
655 
564 
827 
531 
949 
887 
661 
828 
599 

774 
579 
460 
524 
301 
567 
733 
688 
550 
553 
943 
923 
617 
648 
514 

592 
413 
490 
482 
305 
514 
700 
610 
703 
511 
938 
911 
791 
785 
577 

 

ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา 
สถิตินักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2541,2/2542,2/2543,2/2544 
และ 2/2545 

หมายเหตุ : ชุดวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) จ านวน 7 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาที่มีสถติินักศึกษาเข้า 
 รับฟังการสอนเสริมในแต่ละภาคการศึกษาน้อยมาก เฉลี่ยชุดวิชาละไม่เกิน 10 คนต่อภาค 
 การศึกษา 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริมจึงได้มีการพิจารณา โดยค านึงถึงสถิติ
นักศึกษาลงทะเบียนและสถิตินักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม ประกอบกับแนวโน้มด้านค่าใช้จ่ายและ
รายได้ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการยึดมั่นในหลักการของระบบการศึกษาทางไกลที่ควรจะมีสื่ออ่ืน
ทดแทนตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงมีมติ ดังนี้ 
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1) หลักการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2547 เป็นต้นไป (ขณะพิจารณาเป็นภาค
การศึกษาที่ 2/2546) ทุกชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนรียนต่ ากว่า 1,000 คน (พิจารณาจากสถิติ
นักศึกษาลงทะเบียนและการเข้ารับการสอนเสริมย้อนหลัง 5 ปี ) ให้ยกเลิกการจัดสอนเสริมแบบ
เผชิญหน้า และให้ผลิต VCD สอนเสริมทดแทน หรือให้จัดบริการเสริมรูปแบบอ่ืนทดแทน เช่น การจัด
สอนเสริมในลักษณะรวมหลายชุดวิชาเข้าด้วยกัน แล้วมอบหมายให้อาจารย์สาขาวิชาออกไปพบปะ
นักศึกษา 1-2 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

2) ส าหรับชุดวิชาที่เคยจัดการสอนเสริมมาแล้ว ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เฉลี่ย
ภาคการศึกษาต่ ากว่า 1,000 คน (รวม 15 ชุดวิชา) ให้ด าเนินการจัดสอนเสริมในภาคการศึกษาที่ 
2/2546 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย (ขณะที่พิจารณาเป็นภาคการศึกษาที่ 2/2546) และให้จัดจ านวน
ศูนย์สอนเสริมที่พอเหมาะ โดยเฉพาะชุดวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) รวม 7 ชุดวิชา ให้ลดจ านวน
ศูนย์สอนเสริม ลงจากเดิม เช่น เหลือเพียง 1 – 2 ศูนย์ต่อภาคการศึกษา 

3) ให้สาขาวิชาพิจารณาด าเนินการผลิต VCD ทดแทนการสอนเสริมให้แล้วเสร็จทัน
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2547 (ขณะพิจารณาเป็นภาคการศึกษาที่ 1/2546) หรือให้แล้วเสร็จทันในภาค
การศึกษาที่ 1/2547 (กรณีเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนเสริมทั้ง 2 ภาคการศึกษา) 

4) ให้ส านักบริการการศึกษารวบรวมรายชื่อชุดวิชาอ่ืนๆ ที่เคยจัดสอนเสริมในภาค
การศึกษาที่ 1 ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่ ากว่า 1,000 คน พร้อมสถิตินักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม 
ย้อนหลัง 5 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2541 ภาคการศึกษาที่ 1/2542 ภาคการศึกษาที่ 
1/2543 ภาคการศึกษาที่ 1/2544 และภาคการศึกษาที่ 1/2545 ส่งให้สาขาวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการผลิต VCD ทดแทนการสอนเสริมให้แล้วเสร็จทันในภาคการศึกษาท่ี 1/2547 ต่อไป 
4. เปลี่ยนชื่อเป็น “VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน” 

คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 
2546 รับทราบผลการด าเนินงานการติดตามการผลิต VCD การสอนเสริมที่ศูนย์บริการการศึกษาประจ า
ภูมิภาค ได้มีการประสานงานการผลิตกับส านักเทคโนโลยีการศึกษา  และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1/2546 ที่ได้มีการด าเนินผลิตส าเร็จแล้ว รวม 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชากฎหมายระหว่าง
ประเทศ และชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลีนิคส าหรับการพยาบาล (อีก 1 ชุดวิชา คือ ชุด
วิชาไทยศึกษา ยังไม่แล้วเสร็จ) 

พร้อมนี้ คณะกรรมการการสอนเสริมที่มีการประชุมในครั้งดังกล่าวได้อนุมัติให้มีการ
ผลิต VCD การสอนเสริม ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2546 รวม 8 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ชุดวิชามนุษย์กับสังคม ชุดวิชาไทยศึกษา ชุดวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ชุดวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล ชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และ
ชุดวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมทั้งได้มีการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ จากค าว่า “VCD การสอนเสริม” เป็น
ชื่อใหม่ว่า “VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (VCD พปร.)” ทั้งนี้ เพ่ือต้องการให้สื่อ
ความหมายไปในทิศทางสนับสนุนระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้นที่จะต้องมีสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเห็นว่าการผลิต VCD ควรจะให้โอกาสในการผลิตได้ทุกชุด
วิชา ไม่ว่าจะเป็นชุดวิชาที่มีการยกเลิกการจัดสอนเสริมหรือไม่เคยมีการจัดสอนเสริมประจ าภาค
การศึกษามาก่อนก็ตาม 
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5. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและราคาจ าหน่าย 
คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 3/2548 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548 

เห็นชอบในผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิต VCD และปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน พร้อมอนุมัติ
รูปแบบของการผลิตและราคาจ าหน่าย VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) เห็นชอบผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิต VCD และปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นฉบับ ทุกๆ ความยาว 60 นาที (กรณีวิทยากรภายนอก 1 คน 

ภายใน 1 คน) วิเคราะห์โดยส านักเทคโนโลยีการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 

ค่าระดับการผลิต 500- 1,000 ชุด ต้นฉบับ 
ชุดละ 1 แผ่น 

ต้นฉบับ 
ชุดละ 4 แผ่น 

ต้นฉบับ 
ชุดละ 6 แผ่น 

ค่าผลิตต้นฉบับ 
ค่าผลิตส าเนา  :  คงที ่
                  :  ผันแปร 

12,600 บาท 
12,600 บาท 
9,232 บาท 

50,400 บาท 
28,000 บาท 
17,994 บาท 

75,600 บาท 
50,000 บาท 
13,980 บาท 

รวม 28,832 บาท 93,344 บาท 139,580 บาท 
ต้นทุนเฉลี่ยต่อชุด 
ปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน (แผ่นละ 50 บาท) 

49.96 บาท 
577 ชุด 

199.98 บาท 
467 ชุด 

299.53 บาท 
466 ชุด 

 

ที่มา : ส านักเทคโนโลยีการศึกษา เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริมครั้งที่ 
3/2548 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2543 
 

2) อนุมัติรูปแบบการผลิตและราคาจ าหน่าย 
(1) รูปแบบการผลิต VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (แทนการสอนเสริม) 

ก าหนดให้มีการถ่ายท าภายในห้องถ่ายท าหรือภายใน มสธ. (ห้องผลิตรายการ อาคาร EBPC) พร้อมมี
การตัดต่อหรือสอดแทรกเนื้อหา และท ากราฟฟิกให้มีความน่าสนใจ 

(2) ราคาจ าหน่าย VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (แทนการสอนเสริม) แผ่นละ 
50.- บาท (ขายเป็นชุด) 

(3) จ านวนแผ่นต่อชุดวิชา ก าหนดให้มีการผลิตต้นฉบับ VCD ชุดวิชาละไม่เกิน 4 แผ่น เพื่อลด
ภาระในการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาและค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท 
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6. รายช่ือชุดวิชาที่มีการผลิต VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษาได้มีการด านินการ

ประสานงานการผลิต VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ร่วมกับส านักเทคโนโลยีการศึกษา
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ถึงปีการศึกษา 2549 สามารถด าเนินการได้รวมทั้งสิ้น 
33 ชุดวิชา ดังนี้ 

ล าดับ ชุดวิชา 
จ าหน่ายเป็นชุด 

ประเภท บรรจุชุดละ 
(จ านวนแผ่น) 

ราคาชุดละ 
(บาท) 

1 ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 6  300.- VCD 
2 ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์ 6  300.- VCD 
3 ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา 6  300.- VCD 
4 ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5  250.- VCD 
5 ชุดวิชา 15202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์  4  200.- VCD 
6 ชุดวิชา 16410 สื่อสารเพื่อการพัฒนา  6  300.- VCD 
7 ชุดวิชา 32404 การวิจัยเชิงปฏบิัติการ  6  300.- VCD 
8 ชุดวิชา 32436 การตลาดระหวา่งประเทศ  2  100.- VCD 
9 ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยาคลีนิคส าหรับพยาบาล  7  350.- VCD 
10 ชุดวิชา 51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล  2  100.- VCD 
11 ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  3  150.- VCD 
12 ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  6  300.- VCD 
13 ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์  4  200.- VCD 
14  ชุดวิชา 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น  13  650.- VCD 
15 ชุดวิชา 70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู  4  200.- VCD 
16 ชุดวิชา 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์  3  150.- VCD 
17 ชุดวิชา 81310 ปรัชญาการเมือง  6  300.- VCD 
18 ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์  3  150.- VCD 
19 ชุดวิชา 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  1  50.- VCD 
20 ชุดวิชา 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  1  50.- VCD 
21 ชุดวิชา 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์                                   6  300.- VCD 
22 ชุดวิชา 11303 ภาษาอังกฤษส าหรับพนกังานโรงแรม  6  300.- VCD 
23 ชุดวิชา 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์  5  250.- VCD 
24 ชุดวิชา 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 4  200.- VCD 
25 ชุดวิชา 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค  6  300.- VCD 
26 ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3  600.- DvD 
27 ชุดวิชา 70302 สถิติและการวิจยัทางคหกรรมศาสตร์ 4  800.- DvD 
28 ชุดวิชา 96102 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3  600.- DvD 
29 ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ชีวิต (รายการ e-tutorial)  9  450.- VCD  
30 ชุดวิชา 11201 คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ (รายการ e-tutorial) 9  450.- VCD  
31 ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (รายการ e-tutorial) 10  500.- VCD  
32 ชุดวิชา 54102 การบริหารงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย (รายการ e-tutorial) 10  500.- VCD  
33 ชุดวิชา 96102 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

 (รายการ e-tutorial) 
9 450.- VCD 

 

ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา 
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ช่วงท่ี 4  การสอนเสริมแบบเข้ม (พ.ศ. 2547) 

1. ข้อเสนอโครงการ “การสอนเสริมแบบเข้ม” 
ในปี พ.ศ. 2547 ส านักบริการการศึกษาได้เสนอโครงการ “การสอนเสริมแบบเข้ม” ต่อ

คณะกรรมการการสอนเสริม โดยรูปแบบและวิธีการด าเนินงานการสอนเสริมแบบเข้มได้มาจากแนวคิด
การสอนเสริมแบบบูรณาการที่เสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (พ.ศ. 2545) ซึ่งมี
รายละเอียดของโครงการการสอนเสริมแบบเข้ม และผลการพิจารณาของคณะกรรมการการสอนเสริม
ในขณะนั้น ดังนี้ (รายงานการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 5/2547เมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม 2547) 

1) หลักการและเหตุผล 
การสอนเสริมเป็นกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาหลังจากที่ได้ศึกษา
เอกสารการสอนและสื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ด้วยตนเองมาแล้วให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหาจากอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนได้มี
โอกาสพบปะกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เพ่ีอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเป็นส าคัญ 

ในการด าเนินการจัดสอนเสริมเพ่ือเป็นบริการการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านมา        
ส่วนใหญ่มักจะด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่อย่างเข้มงวด และอาจจะไม่ได้เป็นไป
ตามความต้องการของนักศึกษาเท่าใดนัก เช่น การก าหนดชุดวิชาที่จะท าการสอนเสริม การก าหนดวัน
เวลาการสอนเสริม และการก าหนดสถานที่สอนเสริม เป็นต้น ท าให้บางชุดวิชาที่มีนักศึกษามีความ
ประสงค์จะเข้ารับฟังการสอนเสริมเป็นจ านวนมาก และเป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก มักจะไม่ได้รับโอกาส
เปิดให้มีการสอนเสริมแต่อย่างใด 

ด้วยเหตุนี้  จึงเห็นควรมีการก าหนดรูปแบบการสอนเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นเรียกว่า “การสอนเสริมแบบเข้ม” เพ่ือเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจ านงต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะขอให้มหาวิทยาลัยมีการจัด
สอนเสริมในชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก แม้จะมีนักศึกษาลงทะเบียน
เป็นจ านวนน้อยก็ตาม อันจะท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างสูงและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนได้เร็ว
ยิ่งขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือเป็นการเพิ่มรูปแบบการสอนเสริมให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแต่ละชุด

วิชา และสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
(2) เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การอภิปราย การศึกษา

ค้นคว้า การท ารายงาน หรือ Case Study 
(3) เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายในการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล โดยมี

การช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษา 
3) กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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4) ระยะเวลาด าเนินการ ใช้เวลา 1 – 2 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ 
หรือ 4 วันต่อภาคการศึกษา 

5) ขั้นตอนการด าเนินงาน (ระยะทดลอง) 
(1) ท าการสอนเสริมแบบเข้มในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งนี้ โดยให้สาขาวิชาเป็นผู้ท าการคัดเลือก

ชุดวิชาที่จะท าการสอนเสริมแบบเข้ม สาขาวิชาละ 1 ชุดวิชา 
(2) เกณฑก์ารพิจารณาชุดวิชาที่จะท าการสอนเสริมแบบเข้ม 

1. เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาสาระที่ยากแก่การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 
2. เป็นชุดวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก 

6) รูปแบบการสอนเสริมแบบเข้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(1) มหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบ “การสอนเสริมแบบเข้ม” ที่มีประโยชน์สอดคล้องตรงกับ

ความต้องการของนักศึกษา 
(2) เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสอนเสริมตามรูปแบบปกติ หรือการสอนเสริมประจ าภาค

การศึกษา 
(3) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับดี มีความพึงพอใจและมีความสุขกับการ

เรียนกับมหาวิทยาลัย 
2. ผลการพิจารณาโครงการ “การสอนเสริมแบบเข้ม” 

1) การอนุมัติโครงการ คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 5/2547 วันที่ 5 ตุลาคม 
2547 ได้มีการพิจารณาโครงการการสอนเสริมแบบเข้มที่เสนอโดยส านักบริการการศึกษา
แล้ว และมีมติ เป็นดังนี้ 
(1) อนุมัติโครงการการสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชาละ 2 ครั้งต่อภาคการศึกษาตามที่ส านัก

บริการการศึกษาเสนอ 
(2) ให้ทดลองด าเนินการ จ านวน 2 ชุดวิชา คือ สถิติวิจัยสื่อสารมวลชน และสถิติวิจัย

ทางคหกรรมศาสตร์ 
(3) ให้มีการจัดสอนเสริมแบบเข้มตามข้อ (2) ในภาคการศึกษาที่ 2/2547 ในช่วงเดือน

มีนาคมและเมษายน 2548 หรือก่อนสอบไล่ ประมาณ 2 สัปดาห์ 

การสอนเสริมแบบเขม้  เสนอใหม้ีการสอนเสริมแบบ 2 ครั้ง (มีคะแนน
การมีส่วนร่วม 30 คะแนน และสอบปลายภาค 70 คะแนน)  

15 

ครั้งท่ี 1 

15 

ครั้งท่ี 2 

70 

ปลายภาค 

+ + 

 

คะแนน คะแนน คะแนน 

= 100 
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(4) ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสอนเสริมแบบเข้ม เพ่ือให้มีความชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) การแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสอนเสริมแบเข้ม 
ด้วย มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 2899/2547, 3464/2547 และ 3467/2547 แต่งตั้ง

คณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสอนเสริมแบบเข้มโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายการบริการการศึกษา 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธ์) และที่ปรึกษาส านักบริการการศึกษา (ศาสตราจารย์         
ดร.สุมาลี สังข์ศรี) เป็นที่ปรึกษาคณะท างาน ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์          
ดร.สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา) เป็นประธานคณะท างาและประธานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ถูกยกเลิกการจัด
สอนเสริมในชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 1,000 คน เป็นคณะท างานเพ่ือพิจารณา
หลักเกณฑ์พร้อมแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการจัดสอนเสริมแบบเข้ม 

คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มี
การพิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์พร้อมแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอนเสริมแบบเข้มตาม
ข้อเสนอคณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสอนเสริมแบบเข้ม สรุปได้ดังนี้ 

1. เกณฑ์การก าหนดวันสอนเสริมแบบเข้ม ให้มีการจัดสอนเสริมแบบเข้มในแต่ละ
ภาคการศึกษา ชุดวิชาละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน (รวมเป็น 4 วัน) โดยให้จัดให้มีข้ึนใน
ช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนสอบไล่ เพ่ือให้นักศึกษได้รับประโยชน์ในลักษณะของการ
ทบทวนก่อนการสอบไล่ให้มากท่ีสุด 

2. เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดเป็น 30 : 70 ดังนี้ 
1) คะแนนเก็บสะสมระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมและส่งการบ้าน 30 คะแนน 
2) การสอบไล่ปลายภาคการศึกษา 70 คะแนน 

3. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่ม 
1) แต่ละกลุ่มก าหนดให้มีนักศึกษาไม่เกิน 45 คน 
2) หากเกิน 45 คน ให้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

4. สถานที่สอนเสริมแบบเข้ม ให้จัดกระจายตามภูมิภาค โดยแยกเป็น 4 ภูมิภาค ๆ 
ละ 1 จังหวัด ดังนี้ 
1) กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนสารวิทยา) 
2) เชียงใหม่ (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) 
3) สุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี) 
4) ขอนแก่น (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) 

5. ให้เก็บค่าใช้จ่ายจากนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม คนละ 400 บาท/ชุด
วิชา (มติขณะนั้น ต่อมามีการวิเคราะห์ใหม่โดยกองแผน ให้เก็บคนละ 650.- บาท) 

6. อาจารย์สอนเสริมที่เขียนชุดวิชาไม่เสร็จให้งดการปฏิบัติหน้าที่การเป็นอาจารย์
สอนเสริมแบบเข้ม 
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3. เกณฑ์การก าหนดชุดวิชาเพื่อการจัดสอนเสริมแบบเข้ม 
คณะกรรมการการกสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ได้

อนุมัติหลักเกณฑ์การก าหนดชุดวิชาเพ่ือการจัดสอนเสริมแบบเข้มและขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ มีดังนี้ 

1) หลักเกณฑ ์เกณฑ์การก าหนดชุดวิชาเพ่ือการจัดสอนเสริมแบบเข้ม มีดังนี้ 
(1) ต้องเป็นชุดวิชาที่ “ไม”่ 

1. ไม่เป็นชุดวิชาที่มีคะแนนเก็บอยู่แล้วในลักษณะของการท ากิจกรรมร่วม 
2. ไม่เป็นชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมในรูปแบบต่างๆทุกประเภท 
3. ไม่เป็นชุดวิชาที่มีจัดอบรม หรืออบรมพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่แล้ว 

(2) ต้องเป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก และมีนักศึกษาสอบตกต่อเนื่องค่อนข้างสูงมาตลอด 

2) ขั้นตอนในการเสนอขออนุมัติ การเสนอขออนุมัติชุดวิชาที่เห็นควรมีการจัดสอนเสริม          
แบบเข้ม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ให้ส านักบริการการศึกษาเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และจ านวนชุดวิชที่จะเสนอจัดสอน

เสริมแบบเข้มให้สาขาวิชาทราบ และรวบรวมรายชื่อชุดวิชาที่สาขาวิชาประสงค์
จะจัดสอนเสริมแบบเข้มเสนอคณะกรรมการการสอนเสริมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(2) ให้แต่ละสาขาวิชาเสนอรายชื่อชุดวิชาที่ประสงค์จะจัดสอนเสริมแบบเข้มเรียง
ตามล าดับความส าคัญก่อน – หลัง ภาคการศึกษาละไม่เกิน 3 ชุดวิชา เสนอต่อ
คณะกรรมการการสอนเสริมเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เหลือเพียงสาขาวิชาละ 1 ชุด
วิชา 

(3) การพิจารณาอนุมัติรายชื่อชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมแบบเข้มประจ าภาคการศึกษา
จะพิจารณาจ านวนในภาพรวมของทุกสาขาวิชา โดยค านึงถึงประโยชน์นักศึกษาที่
จะได้รับ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของส านักบริการการศึกษา 

อนึ่ง ส าหรับชุดวิชาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณา เช่น เป็นชุด
วิชาที่มีคะแนนเก็บอยู่แล้ว เป็นชุดวิชาที่มีการสอนเสริมอยู่แล้ว หรือเป็นชุดวิชาที่มีการจัดอบรมพิเศษ
อยู่แล้ว แต่สาขาวิชามีความประสงค์จะจัดสอนเสริมแบบเข้ม สามารถน าเสนอคณะกรรมการการสอน
เสริมเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการด าเนินการตามกิจกรรมแบบเดิม และเปลี่ยนมาเป็น “สอนเสริม
แบบเข้ม” ตามท่ีคณะกรรมการการสอนเสริมเห็นสมควรได ้

นอกจากนี้ คณะกรรมการการสอนเสริมได้มีการอธิบายเหตุผลว่าการอนุมัติให้     
มีการด าเนินการการจัดสอนสเริมแบบเข้ม เพียงสาขาวิชาละ 1 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา เพราะเห็นว่า
เป็นกิจกรรมที่มีการให้คะแนนเก็บสะสมประจ าภาคการศึกษา 30 คะแนน ควรมีการก าหนดเพียง
จ านวนน้อยและให้ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจท าให้มาตรฐานการวัดผลสอบผ่านของ
บางชุดวิชาคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น จึงอนุมัติให้ด าเนินการได้เพียงสาขาวิชาละ 1 ชุดวิชาและให้หมุนเวียน
กันภายในสาขาวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
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4. การทบทวนการเพิ่มค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม 

ด้วย คณะกรรมการการสอนเสริมประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 
อนุมัติให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม ชุดวิชาละ 400.- บาท โดย
ไม่ได้ค านึงถึงจุดคุ้มทุน เพราะถือว่าเป็นการให้บริการทางวิชาการกับนักศึกษา แต่ต่อมา ปรากฏว่า กอง
แผนงานได้ท าการวิเคราะห์อัตราค่าธรรมเนียมและจุดคุ้มทุนในการจัดกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม
ใหม่ ตามหนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/257 ลงวันที่ 8 เมษายน 2548 เห็นควร ให้มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรรมเนียมจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมคนละ 650.- บาท (จากเดิมคนละ 400.- บาท) และมีข้อ
สังเกตุจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ประชุมครั้งที่ 5/2548 วันที่ 19 
เมษายน 2548 ที่ไม่ต้องการให้ใช้ค าว่า “การสอนเสริมแบบเข้ม” เพราะอาจมีผลต่อการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาได้ เนื่องจากที่ผ่านมาการสอนเสริมเป็นบริการทางวิชาการที่จัดให้เปล่าโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้น คณะกรรมการการสอนเสริมประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 15 เมษายน 2548 
จึงมีมต ิดังนี้ 

(1) อนุมัติให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริม
แบบเข้มคนละ 650.- บาท ต่อชุดวิชา ตามอัตราที่กองแผนงานวิเคราะห์ 

(2) ให้เปลี่ยนชื่อค าว่า “การสอนเสริมแบบเข้ม” เป็นค าว่า “การจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน” ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคศึกษาท่ี 2/2548 เป็นต้นไป 

โดยสรุป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านัก
บริการการศึกษาได้จัดให้มีการสอนเสริมแบบเข้มเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2547 จ านวน 2 ชุด
วิชา และได้มีการด าเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มเพ่ือเป็นการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ถือเป็น
รูปแบบเพ่ิมเติมเพ่ิมเติมอีกช่องทางหนึ่งเรื่อยมาทุกภาคการศึกษา สรุปสถิติจ านวนชุดวิชาที่มีการจัด
สอนเสริมแบบเข้มในแต่ละภาคการศึกษา มีดังนี้ 

ตารางท่ี 7 จ านวนชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมแบบเข้ม ระหว่างปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2555 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1) 2547 - 2 
2) 2548 4 2 
3) 2549 6 5 
4) 2550 6 6 
5) 2551 4 5 
6) 2552 4 4 
7) 2553 4 5 
8) 2554 6 5 
9) 2555 5 6 

เฉลี่ย 4.87 4.45 
ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา 
หมายเหตุ :  ชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสรมิแบบเข้มเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาท่ี 2/2547 จ านวน 2 ชุดวิชา คือ       

ชุดวิชาสถิติวิจัยสื่อสารมวลชน และชุดวิชาสถิติวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 

หน่วย : ชุดวิชา 
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สรุปเชิงสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริม ระยะที่ 2 

ตารางท่ี 8 สรุปเชิงสังเคาะห์พัฒนาการการสอนเสริม ระยะที่ 2  การสอนเสริมแนวใหม่ ระหว่าง
ป ีพ.ศ.2536 ถึงปี พ.ศ. 2549 ได้ดังนี้ 
ประเด็นการสังเคราะห์ 

ระยะที่ 2 
ช่วงที่ 1 

พ.ศ.2536 – พ.ศ.2544 

ช่วงที่ 2 
พ.ศ.2545 – พ.ศ.2546 

ช่วงที่ 3 
พ.ศ.2547 

1. การสอนเสริมทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

1. โครงการความร่วมมือกับ
บริษัทชินวัตร จ ากัดมี
รูปแบบดังน้ี 

1) ให้สอนเสริมชุดวิชาละ 
2 วันๆละ 4 ชั่วโมง 
(สอนได้วันละ 2 ชุด
วิชา) 

2) ให้ทดลองออกอากาศ
ครั้งแรกในภาค
การศึกษาท่ี 2/2537 
เป็นต้นไป (ไม่คิด
ค่าใช้จ่ายในช่วง
ทดลอง) 

ไม่มีการด าเนินการต่อ ไม่มีการด าเนินการต่อ 

2. โครงการความร่วมมือกับ
มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม มีรูปแบบ 
ดังน้ี 

1) ให้สอนเสริม ชุดวิชาละ 
3 วันๆละ 3 ชั่วโมง 

2) ให้ทดลองออกอากาศ
ครั้งแรกในภาค
การศึกษาท่ี 2/2543 

3) ในปี พ.ศ.2537-พ.ศ.
2539 มีการติดตั้ง
อุปกรณ์รับสัญญาณ
ภาพและเสียงผ่าน
ดาวเทียมไว้ท่ี
ศูนย์บริการการศึกษา 
จ านวน 59 แห่ง 

ด าเนินการจัดสอนเสริม
ทางไกลผ่าดาวเทียมเรื่อยมา
ทุกภาคการศึกษา เฉลี่ยภาค

การศึกษาละ  
8 ชุดวิชา 

ด าเนินการจัดสอนเสริม
ทางไกลผ่านดาวเทียม

เรื่อยมาทุกภาคการศึกษา
เฉลี่ยภาคการศึกษาละ  

8 ชุดวิชา 

2. ข้อเสนอการสอนเสริม
แบบบูรณาการ 

- 

1. มีการแต่งตั้งคณะท างาน
เพือ่ศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การสอนเสริม 
2. มีข้อเสนอการสอนเสริม
แนวใหม่เรียกว่า “การสอน
เสริมแบบบูรณาการ”  

- ไม่มีการด าเนินต่อ 
- สิ้นสุดความพยายาม

และข้อเสนอที่ดีท่ีสุด
ในขณะน้ัน 
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ประเด็นการสังเคราะห์ 
ระยะที่ 2 

ช่วงที่ 1 
พ.ศ.2536 – พ.ศ.2544 

ช่วงที่ 2 
พ.ศ.2545 – พ.ศ.2546 

ช่วงที่ 3 
พ.ศ.2547 

  (Integrated Tutorial 
Approach  : ITA) 
3. คณะกรรมการการสอน
เสริมเห็นชอบในหลักการให้
ด าเนินการได ้
4. สภาวิชาการ เห็นชอบใน
หลักการ แต่ให้รับฟังความ
คิดเห็นจากสาขาวิชากอ่น
ด าเนินการ 
5. อนุมัติให้มีการทดลองน า
ร่องเพียง 2 สาขาวิชา 
สาขาวิชาละ 1 ชุดวิชา 

 
 

 

 

 
(สาขาวชิาไม่ได้จัดส่งรายชือ่
ชุดวิชาที่จะด าเนินการให้
ส านักบริการการศึกษา) 

3. VCD เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

 ในปีพ.ศ. 2546 เร่ิมทดลอง
ให้มีการผลิต VCD แทน
การสอนเสริมรวม 3 ชุด
วิชา และมกีารผลิตแล้ว
เสร็จจ านวน 2 ชุดวิชา(ภาค
การศึกษาที่ 1/2546)ใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2546 มี
การเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
“VCD เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน” จากชือ่เดิมค าว่า 
“VCD แทนการสอนเสริม” 

1. มีการผลิต VCD เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนเรื่อยมาในทกุภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาละ
ประมาณ 5-8 ชุดวิชา 

2. มีการจ าหน่าย VCD เพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพการสอน
ให้กับนักศึกษาที่สนใจ 

4. การสอนเสริมแบบเข้ม 

- - 

1. มีการน าเสนอโครงการ
การสอนเสริมแบบเข้มโดย
ส านักบริการการศึกษา 
2. คณะกรรมการการสอน
เสริมเห็นชอบให้มีการ
ด าเนินการได ้
3. เริ่มด าเนินการจัดสอน
เสริมแบบเข้มเป็นคร้ังแรก
ในปีการศึกษา 2547 
4. ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่
ใหม่ว่า “กิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน(การสอนเสริมแบบ
เข้ม)” 

 

ตารางที่ 8  ตอ่ 

หมายเหตุ ในช่วงที่ 1 ของระยะที่ 2 (พ.ศ. 2537) ได้มีการปรับปรุงจ านวนช่ัวโมงการสอนเสริม
ของการสอนเสริมตามรูปแบบที่ 1 เป็น 3 ครั้ง ๆ ละ 5 ช้ัวโมง (09.00 – 15.00 น.) 
ทุกครั้ง ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2537 เป็นต้นไป 
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ระยะที่ 3 การสอนเสริมผ่าน Internet (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน) 

 การสอนเสริมผ่าน Internet (e-Tutorial) หมายถึง การสอนเสริมที่อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาอยู่ห่างไกลกัน แต่สามารถสื่อสารถ่ายทอดเนื้อหาสาระของชุดวิชาและประสบการณ์ไปยัง
นักศึกษาได้ โดยผ่านเครือข่าย Internet ทั้งนี้ ความจริงการสอนเสริมผ่าน Internet ได้มีแนวนโยบายที่
จะด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยส านักบริการการศึกษาและส านักเทคโนโลยีการศึกษา ได้มี
การประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการที่ จะจัดให้มีการสอนเสริมผ่ าน  Internet เมื่ อวันที่                    
31 พฤษภาคม 2548 ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า การสอนเสริมผ่าน Internet สามารถด าเนินการได้           
2 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบที่ 1 ใช้รายการที่มีอยู่เดิมพ่วงต่อเข้ากับ Internet เช่นรายการสอนเสริมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ทั้งนี้ ส านักเทคโนโลยีการศึกษาจะเริ่มทดลองการพ่วงต่อเข้ากับ Internet ตามรูปแบบที่ 1 
ในการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2548 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 
2548 เป็นต้นไป 
 นักศึกษาสามารถรับชมการสอนเสริมรูปแบบนี้ได้ทาง website มสธ. www.stou.ac.th    
พร้อมทั้งสามารถส่งค าถามมาที่ มสธ. โดยผ่านทางกระดานสนทนา 
 รูปแบบที่ 2 การผลิตรายการขึ้นมาใหม่ (ส าหรับชุดวิชาที่ไม่มีการจัดสอนเสริมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เช่น ชุดวิชาคณิตศาสตตร์และสถิติ) แล้วน ารายการที่ผลิตขึ้นมาใหม่นี้ ไปถ่ายทอดสู่นักศึกษา
โดยผ่านทาง Internet ทั้งรายการสดและรายการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้าได ้
 พร้อมนี้ได้น าเสนอคณะกรรมการการสอนเสริมเพ่ือพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการการ
สอนเสริมประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติให้มีการจัดสอนเสริมผ่าน Internet ทั้ง 2 รูปแบบตามผลการประชุมรือระหว่าง
ส านักบริการการศึกษากับส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

2. ให้ส านักเทคโนโลยีการศึกษาจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดสอนเสริมผ่าน 
Internet ตามรูปแบบที่ 2 แล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตั ดสินใจในการ
ก าหนดชุดวิชาที่จะสอนเสริมผ่าน Internet ต่อไป เช่น การผลิตรายการสดหรืออัดไว้ล่วงหน้า การ
เตรียมเนื้อหา การเตรียมตัวของวิทยากร จ านวนวิทยากร ความยาวของรายการ ตลอดจนค่าตอบแทน
ของวิทยากร เป็นต้น 

3. การพิจารณาคัดเลือกชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมผ่าน Internet ให้สาขาวิชาป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมผ่าน Internet ส่งให้ส านักบริการการศึกษา ทั้งนี้ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในภาคการศึกษานี้ (1/2548) ก็ให้เลื่อนไปด าเนินการในภาคการศึกษาท่ี 2/2548 

อย่างไรก็ตาม ในภาคการศึกษาที่ 2/2548 และหลังจากนี้ ปรากฏว่าไม่มีชุดวิชาใดแสดงความ
จ านงไปยังส านักบริการการศึกษาที่จะจัดสอนเสริมผ่าน Internet ตามรูปแบบและวิธีการดังกล่าวแต่
อย่างใด 
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ช่วงท่ี 1 โครงการทดลอง (พ.ศ.2550 ปีแห่งการเริ่มต้น) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข ได้จัดให้มีการทดลองการสอนเสริมผ่าน Internet เป็นครั้ง
แรกในภาคการศึกษาที่  1/2550 จ านวน 8 ชุดวิชา ได้แก่  15205หลักการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ 10141วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 10161ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 41341         
กฎหมายวิธีสบัญญัติ1 11201คณิตศาสตร าหรับสังคมศาสตร์ 54102การบริหารงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 70313อาหารบ าบัดโรค 96102คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยได้ด าเนินการในรูปของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และได้รับเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 1,488,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสน
แป ดห มื่ น แปด พั นบ าท ถ้ วน ) ถื อ เป็ น โค รงการท ดลองก ารสอน เสริมผ่ าน  Internet ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นครั้งแรก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่ส าคัญ คือ นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและประชาชนที่สนใจควบคู่ไปด้วย โดยมีรายละเอียดของโครงการที่ควรจะกล่าวถึง ดังนี้ 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

หลักการและเหตุผลตามข้อเสนอของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การสอน
เสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Tutorial)” ที่ เสนอขอเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2550 สรุปได้ว่า (เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามบันทึกที่ 
ศธ.0522.10(02)/พิเศษ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา)  

“ในการจัดการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผ่านมาแม้ว่าจะประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่จากการติดตามผลการจัดสอนเสริมพบว่า มีปัญหาหลายประการ 
อาทิ ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในการจัดสอนเสริมค่อนข้างสูง นักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริม
มีแนวโน้มลดน้อยลง การสอนเสริมของอาจารย์แต่ละคนแตกต่างกันแม้จะมีเอกสารโสตทัศน์
ประกอบการสอนเสริม ยังขาดการวิจัยที่ยืนยันผลสัมฤทธิ์ของการสอนเสริม นอกจากนั้นยังท า
ให้อาจารย์ต้องเสียเวลาส่วนใหญ่ในภารกิจการสอนเสริม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ท าให้
อาจารย์ไม่มีเวลาในการท างานทางวิชาการหรือการวิจัยเท่าที่ควร 

มหาวิทยาลัยจึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสอนเสริมดังกล่าว โดยน าแนวคิด
ในการสอนเสริมผ่านระบบ Web-casting เป็นช่องทางในการสื่อสารแทนการเดินทางไปพบ
นักศึกษา ซึ่งในการสอนผ่าน Web-casting นั้น ผู้สอนและนักศึกษาสามารถสื่อสารกันได้ผ่าน
ทางโทรศัพท์ SMS และ Web ทั้งนี้ รูปแบบในการสอนประกอบด้วย รายการสรุปเนื้อหาสาระ 
จัดให้มีช่วงเวลาถาม-ตอบ ระยะเวลาในการสอนเท่ากับการสอนเสริมแบบเดิม นักศึกษารับฟัง
รายการสอนเสริมได้จากระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้าน/ที่ท างาน ศูนย์บริการการศึกษา และศูนย์
วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจัดท าโครงการการสอนเสริมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tutorial) โดยก าหนดทดลองระบบในปีการศึกษา 2550 และก าหนดให้มี
การติดตามผลของ e-Tutorial อย่างเป็นรูปธรรม” 
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อนึ่ง ค าว่า “การสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ในเวลาต่อมา คณะกรรมการการ
สอนเสริม ประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 มีมติให้เรียกขื่อใหม่เป็นค าว่า 
“การสอนเสริมผ่าน Internet” ตามที่ ส านักบริการการศึกษาเสนอและยังคงวงเล็บ
ภาษาอังกฤษต่อท้ายเหมือนเดิมคือ (e-Tutorial) ทั้งนี้ เพ่ือให้ชื่อมีความสอดคล้องกับชื่อก่อน
หน้านี้ที่คณะกรรมการการสอนเสริมได้ก าหนดชื่อไปแล้ว คือ การสอนเสริมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
2. ความส าคัญของการสอนเสริมผ่าน Internet 

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการริเริ่มโครงการการสอนเสริมผ่าน Internet ในปี
การศึกษา 2550 ได้มีการทบทวนแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Internet 
ดังนี้ (อ้างจาก ดุสิต เวชกิจ และคณะ,2551) 

แผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสื่อการสอนใน
ระบบการศึกษาทางไกล กล่าวคือ 

1) สื่อการสอนทางไกลควรมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาสามารถ
เลือกได้ และความทันสมัยของสื่อการสอนเป็นความส าคัญเร่งด่วนที่ จะต้อง
ด าเนินการควบคู่กันไปกับรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ 
นอกจากนี้ควรมีเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานทั่วไปที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะสังคมปัจจุบันหลีกเลี่ยงเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ได้ 

2) ส าหรับเรื่องการสอนเสริม ควรใช้การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมส่งไปตาม
ศูนย์บริการการศึกษาต่างๆ เพ่ือให้มีมาตรฐาน เดียวกัน รวมทั้งเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยและสามารถเชิญผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเป็นวิทยากร ท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 
สามารถลดภาระงานของอาจารย์และความสูญเสียงบประมาณจากการเดินทางได้
เป็นอย่างมาก 

สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2546:25-27) กล่าวว่าในส่วนของสื่อที่ใช้ในการจัด
การศึกษาทางไกล ปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้มากขึ้น เมื่อเริ่ม
มีการศึกษาทางไกลในระยะแรกๆ จะเริ่มด้วยการใช้สื่อเอกสาร หรือที่เรียกว่าการเรียนการสอน
ทางไปรษณีย์ โดยครูส่งความรู้ ไปยังผู้เรียนด้วยเอกสารการสอนและมีการโต้ตอบกันด้วย
จดหมาย ต่อมาได้มีการพัฒนาของการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ตามล าดับ และใน
ปัจจุบันได้น าคอมพิวเตอร์และดาวเทียมมาใช้กับการเรียนการสอนทางไกลกันอย่างแพร่หลาย
มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
ทั้งนี้ การใช้ดาวเทียมในการส่งผ่านความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย สามารถจัดได้

ในหลายลักษณะด้วยกัน คือ  
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1) การถ่ายทอดการบรรยายให้ความรู้หรือการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
สัญญาณภาพเคลื่อนไหวและเสียงของครู ส่งผ่านดาวเทียมไปยังเครื่องรับ
โทรทัศน์ในชั้นเรียนหรือส่งไปยังสถานที่พบกลุ่มในท้องถิ่นต่างๆ การ
ถ่ายทอดในลักษณะนี้ ผู้เรียนโต้ตอบไม่ได้ ได้แต่รับฟังและรับชมเท่านั้น 

2) การถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของการส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวและ
เสียงของครูผู้สอน จากสถานที่สอนผ่านเส้นใยน าแสงไปยังห้องเรียน 
หรือสถานที่พบกลุ่มที่อยู่ในท้องที่ต่างๆ โดยน าระบบของการประชุม
ทางไกล (Video Conference) มาใช้ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ
โต้ตอบกลับมาพูดคุยซักถามผู้สอนได้  โดยครูสามารถมองเห็นทั้ ง
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงของผู้เรียนได้ด้วย 

ธนิศ ภู่ศิริ (บทสัมภาษณ์ : 22 กุมภาพันธ์ 2551) กล่าวไว้ว่า การสอนเสริม
เป็นสื่อเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จัดบริการให้แก่นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและทันสมัยกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ท าให้มีการปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็นลักษณะการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนบนอินเทอร์เนต และใช้
เว็บไซต์ในการเสนอบทเรียนบางชุดวิชาแทนการน าเสนอด้วยสิ่ งพิมพ์แบบเดิม ทั้ งนี้ 
มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการคู่ขนานกันไป ตามแนวคิดของ STOU PLAN 2000 ส าหรับการ
สอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เน้นในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
เนื่องจากการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นไม่มีระบบการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน จึงได้จัดการสอนเสริมให้นักศึกษา ซึ่งในหลักการของการจัดการสอนเสริมให้
นักศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องอ่านเอกสารประกอบการเรียนมาก่อน หากมีปัญหาและข้อสงสัย
ในเรื่องใด จึงมาสอบถามกับอาจารย์ในวันสอนเสริม แต่ในปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้อ่าน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนมาก่อน ดังนั้น อาจารย์สอนเสริมจึงต้องบรรยายให้นักศึกษา
รับฟังทั้ง 15 หน่วย ซึ่งอาจท าให้การสอนเสริมในแต่ละศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มีคุณภาพลุ่มลึกไม่เท่ากัน ท าให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนแตกต่างกัน 
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3. ข้อดีละข้อเสียของการสอนเสริมผ่าน Internet สรุปได้ ดังนี้ (ธนิศ ภู่ศิริ, 2551 อ้างใน  
ดุสิต เวชกิจ และคณะ, 2551) 

ข้อดี 
1) ความเท่าเทียมกัน นักศึกษาจะได้รับข้อมูลการเรียนการสอน ความชัดเจนของเนื้ อหา 

ความลุ่มลึกของวิชาการ เท่าเทียมและเสมอภาคกัน เนื่องจากนักศึกษาทุกคนได้เรียนกับ
อาจารย์คนเดียวกัน 

2) ประหยัดงบประมาณ ในส่วนของนักศึกษาที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด เนื่องจากการ
สอนเสริมแบบปกติไม่ได้จัดสอนทุกจังหวัด ท าให้นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เป็นจ านวนมาก ส าหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้อาจารย์ที่
เดินทางไปสอนเสริมในแต่ละจังหวัดซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และต้องจ่ายทุก
ครั้งที่จัดให้มีการสอนเสริม ถ้าหากมหาวิทยาลัยจัดการสอนเสริมแบบ e-Tutorial แล้ว ท า
ให้นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาเข้ารับการสอนเสริม สามารถเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้ เรียนกี่ครั้งก็
ได้ เรียนเวลาใดก็ได้ 

3) การรับฟังรายการย้อนหลัง เมื่อมหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมไปแล้ว จะน าการสอนเสริมของ
วิชานั้นๆ ไปเก็บไว้ใน server ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียกดูซ้ าๆหลายๆครั้งได้ตามความ
ต้องการ และนักศึกษาสามารถ Download เอกสารประกอบการสอนได้ตามความ
ต้องการ ซึ่งแตกต่างจากการสอนเสริมแบบปกติ สื่อสอนเสริมจะแจกให้เฉพาะนักศึกษาที่
เข้าเรียนเท่านั้น 

4) สอบถามอาจารย์ได้ทาง e-mail ถ้านักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมแบบ e-Tutorial แล้วมี
ปัญหาในการเรียนการสอนในแต่ละชุดวิชา นักศึกษาสามารถ e-mail ถามปัญหาได้จาก
อาจารย์ประชุดวิชา เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสีย 
1) การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถ้านักศึกษาไม่มีโอกาสเข้าถึงก็ไม่มีโอกาสใช้บริการการ

เรียนการสอนในรูปแบบ e-Tutorial  
2) ความเร็วของเครือข่าย บางครั้งก็อาจขาดหายไปได้ถ้าความเร็วไม่เพียงพอ 
3) ปัญหาของ Software  และ Hardwere 
4) ความรู้ของนักศึกษาทางด้าน Computer นักศึกษาบางคนอาจใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ 

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะที่ใช้บริการไม่ได้ อาจท าให้การเรียนการสอนผ่าน          
e-Tutorial ไม่ได้รับความสะดวกและไม่เกิดประสิทธิภาพ 
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4. คณะกรรมการด าเนินการสอนเสริมผ่าน Internet 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีค าสั่งแต่งคณะกรรมการด าเนินการ        
การสอนเสริมผ่าน Internet ในภาคการศึกษาท่ี 1/2550 ดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย 

(1) อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์) 
(2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารยย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล) 
(3) รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์) 
(4) รองอธิการบดีฝ่ายบริการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา) 
(5) รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน (นางสาววนิดา ลิวนานนท์ชัย) 
(6) ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง) 
(7) ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ) 
(8) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร) 
(9) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ) 
(10)  นายชาตรี วงศ์มาสา หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค  

ส านักบริการการศึกษา 
(11)  นางสาววัฒนี วัฒนวิกย์กิจ หัวหน้าฝ่ายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2) คณะกรรมการด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 
(1) ประธานชุดวิชา    (ทุกชุดวิชา) 
(2) นักเทคโนโลยีการศึกษาประจ าชุดวิชา (ทุกชุดวิชา) 
(3) นักเทคโนโลยีปฏิบัติการประจ าชุดวิชา (ทุกชุดวิชา) 

ทั้งนี้ ชุดวิชาที่จะด าเนินการจัดสอนเสริมผ่าน Internet มีจ านวน 8 ชุดวิชา ดังนี้ 
(1) ชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
(2) ชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(3) ชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 
(4) ชุดวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ 
(5) ชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(6) ชุดวิชากฏหมายวิธีสับัญญัติ 1 : หลักท่ัวไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(7) ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 
(8) ชุดวิชาอาหารบ าบัดโรค 
พร้อมนี้ ให้คณะกรรมการด้านเนื้อหามีหน้าที่ส าคัญ ได้แก่ จัดท า เนื้อหาสอนเสริม 

จัดท าชุดการสอนเสริมแบบ e-Tutorial (Template ของชุดวิชา) จัดท ารูปแบบการสอนเสริม 
ก าหนดวิทยากรสอนเสริม ด าเนินการสอนเสริม e-Tutorial เป็นต้น 
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5. ตารางสอนเสริมผ่าน Internet และข้ันตอนการรบฟังการสอนเสริม 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2550 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาแรกที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราชได้มีการทดลองการสอนเสริมผ่าน Internet ส านักบริการการศึกษาได้จัดท า
ตารางสอนเสริมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ พร้อมแจ้งขั้นตอนการรับฟังการสอน
เสริม ดังนี้  
1) ตารางสอนเสริมผ่าน Internet ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2550 (ส าหรับแจ้งนักศึกษา) 

 

 

 

 
รายชื่อชุดวิชาและก าหนดวันสอนเสริมผ่าน Internet (รวม 8 ชุดวิชา) 

ชุดวิชา 
ก าหนดวันสอนเสริมผ่าน Internet 

คร้ังท่ี 1 
(08.00-15.00 น.) 

คร้ังท่ี 2 
(09.00-15.00 น.) 

1. 10141 วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส. 8 ก.ย. 2550 อา. 9 ก.ย. 2550 
2. 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ส. 29 ก.ย. 2550 อา. 30 ก.ย. 2550 
3. 11201 คณิตศาสตรส์ าหรับสังคมศาสตร์ ส. 8 ก.ย. 2550 อา. 9 ก.ย. 2550 
4. 15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ส. 22 ก.ย. 2550 อา. 23 ก.ย. 2550 
5. 41341 กฎหมายวิธีสบัญญตัิ 1 ส. 20 ต.ค. 2550 อา. 21 ต.ค. 2550 
6. 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภยั ส. 6 ต.ค. 2550 อา. 7 ต.ค. 2550 
7. 70313 อาหารบ าบัดโรค ส. 13 ต.ค. 2550 อา. 14 ต.ค. 2550 
8. 96102 คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส. 6 ต.ค. 2550  อา. 7 ต.ค. 2550 

 อนึ่ง นักศึกษาสามารถรับฟังการสอนเสริมแบบ e-Totrial วิธีใดวิธีหน่ึงตามท่ีสะดวก ดังน้ี 
 วิธีที่ 1 เดินทางไปรับฟังการสอนเสริมแบบ e-Tutorial ท่ีศูนย์บริการการศึกษา     ตามวัน/เวลาท่ีระบุ

ข้างต้น โปรดดูรายชื่อศูนย์บริการการศึกษาท่ีให้บริการข้างล่างน้ี 
 วิธีที่ 2 รับฟังการสอนเสริม ณ บ้านพักอาศัยตามวัน/เวลาท่ีระบุข้างต้น ท้ังน้ี นักศึกษาจะต้องมีเครื่อง

คอมพิวเตอร์และมีการเชื่อมเครือข่าย Internet โปรดดูขั้นตอนการเข้าสู่รายการสอนเสริมแบบ e-Tutotrial ได้จากหน้าถัดไป 
 ส าหรับ ศูนย์บริการการศึกษาท่ีให้บริการการสอนเสริมผ่าน Internet มีจ านวน 10 แห่ง ดังน้ี 
(1) กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี) (6) อุบลราชธานี (โรงเรียนนารีนุกุล) 
(2) กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ) (7) นครราชสีมา (โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย) 
(3) สมุทรปราการ (โรงเรียนสมุทรปราการ) (8) นครศรีธรรมราช (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช) 
(4) เชียงใหม่ (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) (9) สงขลา (โรงเรียนมหาวชิราวุธ) 
(5) นครสวรรค์ (โรงเรียนสตรีนครสวรรค์) (10) ชลบุรี (โรงเรียนชลกันยานุกุล) 
หมายเหตุ 1. นักศึกษาโปรดเดินทางไปเข้ารับการสอนเสริมผ่าน Internet ณ ศูนย์บริการการศึกษาแห่งใดแห่งหน่ึง

ท่ีนักศึกษาสะดวกเท่าน้ัน 
2. ส านักบริการการศึกษา ได้จัดส่งตารางสอนเสริมผ่าน Internet ฉบับน้ีให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล
ทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนใน 8 ชุดวิชา ดังกล่าวข้างต้น ในภาคการศึกษาท่ี 1/2550 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

ค าชี้แจง การสอนเสริมผ่าน Internet (e-Tutorial) เป็นบริการการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการถ่ายทอด
เนื้อหา วิชาการผ่านระบบเครือข่าย Internet โดยอาจารย์ผู้สอนจะท าการสอนอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย ใน
ขณะเดียวกันนักศึกษาสามารถรับฟังการสอนเสริมได้ ณ ศูนย์บริการการศึกษาที่ให้บริการ (รวม 10 
แห่ง) หรือสถานที่พักอาศัยของตน (ในกรณีที่นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์และมีการเช่ือมโยง
เครือข่าย Internet) 
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2) ขั้นตอนการรับฟังการสอนเสริมผ่าน Internet 
นักศึกษาที่มี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย Internet ที่ มี

ความเร็วสูง ให้ด าเนินการรับฟังการสอนเสริมตามขั้นตอน ดังนี้ (ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
คู่มือการเข้าสู่รายการการสอนเสริมผ่าน Internet, 2551) 
(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ มสธ. www.stou.ac.th 
(2) คลิกท่ีแบนเนอร์  

 
(3) จะปรากฏหน้าเว็บเพจ ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาตามวันและเวลาที่ก าหนดในตาราง 

 
(4) คลิกเลือกชุดวิชาที่ต้องการ 

นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถใช้บริการอ่ืนๆได้อีก ดังนี้ 

 การ Download เอกสาร 
   นักศึกษาสามารถ Download File เอกสารประกอบการสอนเสริมในแต่ละชุดวิชาได้

ล่วงหน้า โดยคลิกที่ไอคอน Download File ในหน้าโฮมเพจ มสธ. 
 การรับฟังรายการย้อนหลัง (On Demand) 
   นักศึกษาที่พลาดการรับการสอนเสริมบนเครือข่ายในวันเวลาที่ก าหนด สามารถคลิก

รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ไอคอน สอนเสริม On Demand 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

0 2504 7331 (ส านักเทคโนโลยกีารศึกษา) 
0 2504 7612 (ส านักบริการการศึกษา) 

สอนเสริมแบบ 
e-Tutorial 

คลิก 

http://www.stou.ac.th/
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6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ท าการศึกษาวิจัยประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

(ภาคการศึกษาที่ 1/2550) สรุปได้ดังนี้ (ดุสิต เวชกิจ และคณะ, 2551) 
1) ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบ 3 กลุ่ม ระหว่างนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสอนเสริมแบบปกติ 
นักศึกษากลุ่มที่รับการสอนเสริมแบบ e-Tutorial และนักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้รับการสอนเสริม 
พบว่า 

- นักศึกษากลุ่มที่รับการสอนเสริมแบบปกติ มีผลการศึกษาอยู่ ในระดับ                  
H มากกว่ากลุ่มอ่ืน 

- นักศึกษากลุ่มที่รับการสอนเสริมแบบ e-Tutorial มีผลการศึกษาอยู่ในระดับ 
S มากกว่ากลุ่มอ่ืน และ 

- นักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้รับการสอนเสริม มีผลการศึกษาอยู่ในระดับ U มากกว่า
กลุ่มอ่ืน 

เม่ือปรียบเทียบ 2 กลุ่ม  ระหว่างนักศึกษากลุ่มที่ รับการสอนเสริมแบบ                     
e-Tutorial และนักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้รับการสอนเสริม พบว่า 

- นักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้รับการสอนเสริม มีผลการศึกษาอยู่ในระดับ H และ U 
มากกว่า และ 

- นักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสอนเสริมแบบ e-Tutorial มีผลการศึกษาอยู่ใน
ระดับ S มากกว่า 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมแบบ e-Tutorial พบว่า   
(1) นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในประเด็นต่อไปนี้ 

ด้านเนื้อหาชุดวิชา –  เนื้อหาของรายการช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของชุดวิชา 
- เนื้อหาในชุดวิชามีความเหมาะสมกับการสอนเสริมแบบ                

e-Tutorial 
ด้านรูปแบบและสื่อ – วิธีการน าเสนอเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ 

- วิธีการน าเสนอมีความน่าสนใจ 
- วิธีการน าเสนอชวนให้ติดตาม 
- สื่อประกอบการสอน (ภาพ ตัวอักษร เสียง) มีความเหมาะสม 
- สื่อที่ใช้ประกอบการสอนช่วยให้เข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น 

ด้านการปฏิสัมพันธ์ – ความชัดเจนในการตอบปัญหาของผู้สอน 
ด้านความสะดวก    - การสอนเสริมแบบ e-Tutorial อ านวยความสะดวกให้แก่

นักศึกษา 
- การรับการสอนเสริมแบบ e-Tutorial ท าได้ง่าย 
- ความรวดเร็วในการเข้าสู่รายการสอนเสริม 
- ความสะดวกในการ Download เอกสารประกอบการสอน

เสริมล่วงหน้า 
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ด้านระยะเวลา    - วันและเวลาในการสอนเสริมแบบ e-Tutorial มีความเหมาะสม 
- จ านวน 5 ชั่วโมงต่อวันที่ท าการสอนเสริมมีความเหมาะสม 
- การสอนเสริมแบบ e-Tutorial จ านวนติดต่อกัน 2 วันมีความ

เหมาะสม 
(2) ส าหรับความพึงพอใจที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 

  ด้านการปฏิสัมพันธ์ – โอกาสในการซักถามระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
  ด้านความสะดวก    - ความสะดวกในการซักถามปัญหา 
  สรุปในภาพรวมนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสอนเสริมแบบ e-Tutorial    
ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มากที่สุด และปานกลาง ตามล าดับ 
  ส าหรับในภาคการศึกษาที่ 2/2550 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่อยู่ในระหว่างการสรุปผล
การทดลองการสอนเสริมผ่าน Internet และอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่า จะก าหนดให้การ
สอนเสริมผ่าน Internet เป็นการสอนเสริมอีกรูปแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยต่อไปหรือไม่ ดังนั้น 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2550 จึงไม่ได้มีการผลิตรายการสอนเสริมผ่าน Internet ในชุดวิชาใหม่
เพ่ิมเติม แต่ได้น าเอา VCD รายการเก่าทุกชุดวิชาที่เคยผลิตไว้แล้วในภาคการศึกษาที่ 1/2550 
มาท าเป็นรายการการสอนเสริมผ่าน Internet ใหม่อีกครั้ง (ฉายซ้ า) ในภาคการศึกษาที่ 
2/2550  

ช่วงท่ี 2 : การสอนเสริมผ่าน Internet ก้าวไกล (พ.ศ.2551 ถึง ปัจจุบัน) 

 หลังจากทีได้มีการประเมินผลการด าเนินงานการสอนเสริมผ่าน Internet ในภาคการศึกษาที่ 
1/2550 ซึ่งถือได้ว่า การน าเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย ได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาโดยไม่ต้องเดินทางไปเข้ารับฟังการสอนเสริมในชั้นเรียนหรือ
ศูนย์บริการการศึกษา รวมทั้งมีความสอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีความ
มุ่งหวังที่จะน าสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุดให้สม
กับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสื่อที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

 ดังนั้น ในช่วงที่ 2 : การสอนเสริมผ่าน Internet ก้าวไกล จึงเห็นสมควรกล่าวถึงพัฒนาการที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการสอนเสริมผ่าน Internet ดังนี้ 

1. ยกให้เป็นอีกบริการหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 

เห็นว่า จากการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง 
“การสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Tutorial)” ที่ได้ข้อสรุปว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการสอนเสริมผ่าน Internet อยู่ในระดับ “มาก” ประกอบนโยบายของมหาวิทยาลัยได้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบให้ การสอนเสริมผ่าน Internet เป็นอีกบริการหนึ่งที่มีรูปแบบใหม่
ของมหาวิทยาลัย โดยให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2551 เป็นต้นไป 
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พร้อมนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกับข้อเสนอของผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ภู่ศิริ) ที่เห็นสมควรให้มีการยกเลิกการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมที่มี
อยู่เดิม เพราะเห็นว่าเป็นบริการที่มีความซ้ าซ้อนกับการสอนเสริมผ่าน  Internet (e-Tutorial) ทั้งใน
ด้านเนื้อหาของชุดวิชา กระบวนการผลิต ตลอดจนการถ่ายทอดรายการสดไปยังนักศึกษา ประกอบ
เทคโนโลยีด้านเครือข่าย Internet ได้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและสามารถอ านวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษาได้มากกว่าการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม โดยให้ยกเลิกการสอนเสริมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เป็นต้นไป ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1/2551 ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามปกติ เพราะได้มีการประสานงานการผลิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง
ได้มีการจัดส่งตารางสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมไปให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนได้รับทราบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น 

2. เกณฑ์การคัดเลือกชุดวิชา 
เนื่องจากการสอนเสริมผ่าน Internet เป็นบริการรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย 

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างรอบคอบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุด
วิชาที่จะท าการสอนเสริมผ่าน Internet เพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องมีแนวทางในการด าเนินการ แต่ใน
ขณะเดียวกันหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ควรจะมีความเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์คัดเลือกชุดวิชาส าหรับการ
บริการการสอนเสริมในรูปแบบอ่ืนๆที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ควบคู่ไปด้วย ดังนั้น คณะกรรมการการสอนเสริม
ประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุดวิชาที่จะ
จัดให้มีการด าเนินการสอนเสริมรวมทุกรูปแบบหรือการผลิตสื่อเสริมอ่ืนๆให้มีความสอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
รูปแบบการสอนเสริม หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุดวิชา คะแนน 

1. การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา - เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนเสริมอยู่แล้ว 

- มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 1,000 คน 

(ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 

ไม่ม ี

2. การสอนเสริมแบบเข้ม - ไม่เป็นชุดวิชาที่มีคะแนนเก็บอยู่แล้ว 

- ไม่เป็นชุดวิชาที่มีการอบรมเข้ม 

- ไม่เป็นชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมปกติ 

30 : 70 

3. การสอนเสริมผ่าน Internet - มีเนื้อหายากต่อการท าความเข้าใจ ไม่ม ี

หมายเหตุ ส าหรับการสอนเสริมโดยการนัดหมาย และการสอนเสริมในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้ใช้     
หลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ 

  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการสอนเสริมบางท่านได้เสนอข้อสังเกตบางประการต่อที่
ประชุม สรุปได้ ดังนี้ 

(1) การสอนเสริมแบบเข้ม ที่ประชุมเห็นว่า เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละคน โดยในชุดวิชาเดียวกันนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเข้า
ร่วมกิจกรรมในลักษณะใดก็ได้เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การส่งงานที่มอบหมาย (ส่งกิจกรรมหรือ
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การบ้าน) การอบรมเข้มที่ มสธ. การเข้ารับการสอนเสริมตามปกติ ณ ศูนย์บริการการศึกษา หรือการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม ดังนั้น จึงเห็นควรให้ตัดหลักเกณฑ์ “3 ไม่” ที่มีอยู่เดิมออก
ทั้งหมด และเปลี่ยนเป็น “อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาตามที่เห็นสมควร” พร้อมกับขอให้ส านักบริการ
การศึกษาน าดุลยพินิจของสาขาวิชาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการสอนเสริมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับต่อไป 

ส าหรับ จ านวนสถานที่ในการจัดสอนเสริมแบบเข้ม ที่ประชุมเห็นสมควรให้คงไว้
ตามเดิม คือ “จ านวน 4 แห่ง” ส่วนชุดวิชาที่คาดว่าจะมีนักศึกษาแสดงความจ านงเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนมาก ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ขอให้คณะกรรมการการสอนเสริมพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการได้
เป็นกรณีพิเศษ โดยใช้สถานที่ในการจัดสอนเสริม ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง 

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดสอนเสริมแบบเข้มได้ไม่เกิน 4 วัน ขึ้นอยู่กับ
เหตุผลของสาขาวิชาจะด าเนินการเพียง 2 หรือ 3 วันก็ได้ 

(2) การสอนเสริมผ่าน Internet (e-Tutorial) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ทุกสาขาวิชาและทุกชุดวิชาได้มีโอกาสจัดบริการการศึกษาแก่นักศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
ทั่วถึงทุกชุดวิชามากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ตัดหลักเกณฑ์ค าว่า “มีเนื้อหายากต่อการท าความเข้าใจ” 
ออกทั้งหมดและเปลี่ยนเป็น “อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาตามที่เห็นสมควร” และขอให้ส านักบริการ
การศึกษาน าเสนอดุลยพินิจของสาขาวิชาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการการสอนเสริมเพ่ือพิจารณา
อนุมัติตามล าดับต่อไป 

(3) การก าหนดหลักเกณฑ์การผลิตสื่อเสริมระดับปริญญาตรี เนื่องจาก ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2553 เป็นต้นไป สภาวิชาการเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงสื่อประเภท VCD ไปเป็นสื่อ
ประเภท DVD ทั้งหมดในทุกชุดวิชาและทุกประเภทที่มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประกอบกับใน
ปัจจุบันทุกชุดวิชามีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซ้ าซ้อนกันหลากหลายสื่อในชุดวิชาเดียวกัน ซึ่งอาจท าให้
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อต่างๆที่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งนักศึกษาที่ได้รับสื่ออาจจะ
เกิดความสับสนได้รับสื่อซ้ าซ้อนที่ภายในมีเนื้อหาเดียวกัน 

3. หลักเกณฑ์การผลิตสื่อเสริม 
คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 จึง

ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การผลิตสื่อเสริมระดับปริญญาตรี  ตามข้อเสนอของส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ โดยจ าแนกสื่อเสริมระดับปริญญาตรี เป็น 2 สื่อ คือ 
สื่อเสริมประจ าชุดวิชาและรายการการสอนเสริมผ่าน Internet อธิบาย ได้ดังนี้ 

1) สื่อเสริมประจ าชุดวิชา เป็นสื่อบังคับคู่กับการผลิตชุดวิชาให้คณะกรรมการ
บริหารชุดวิชา (คบช.) พิจารณาว่าควรจะเลือกผลิตสื่อเสริม ระดับปริญญาตรี ประเภทใด โดยให้เลือก
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่เหมาะกับเนื้อหาของแต่ละชุดวิชา ดังนี้ 

(1) DVD จะมีความยาว ไม่เกิน 4 ชั่วโมง เหมาะส าหรับชุดวิชาที่มีเนื้อหาที่ต้องการ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจโดยใช้ภาพเสียง เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงขั้นตอน 
วิธีการ เนื้อหาทาง คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
ราคาจ าหน่ายแผ่นละ 200 บาท 
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(2) CD Mutimedia เนื้อหา ไม่เกิน 15 Module เหมาะส าหรับชุดวิชาที่ต้องการ
หรือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา โดยผู้เรียนปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาตลอดการ
เรียน อาทิ การสอนภาษาอังกฤษ (ทักษะฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) 
ราคาจ าหน่ายแผ่นละ 200 บาท 

(3) CD เสียง (จะผลิตเป็น MP3 ในปี 2553 เป็นต้นไป) เหมาะส าหรับชุดวิชา ที่เสนอ
เนื้อหาด้วยเสียงอย่างเดียวก็สามารถท าให้ผู้เรียนเกิการเรียนรู้ได้ อาทิ เนื้อหาที่
เกี่ยวกับกฏหมาย 
ราคาจ าหน่ายแผ่นละ 100 บาท 

2) รายการการสอนเสริมผ่าน Internet เป็นสื่อเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ               
การเรียนการสอน ให้คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบช.) หรือ คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาร่วมกับ
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา พิจารณาว่าชุดวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบจะจัดให้มีการสอนเสริมผ่าน 
Internet (e-Tutorial) หรือไม่ โดยมีแนวปฏิบัติในการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหารชุดวิชา หรือคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา แสดงความ
จ านงขอจัดสอนเสริมผ่าน Internet (e-Tutorial) ผ่านนักเทคโนโลยีการศึกษา
ประจ าชุดวิชานั้นๆ เพ่ือส านักเทคโนโลยีการศึกษาจะได้แจ้งส านักบริการ
การศึกษาต่อไป โดยจัดให้มีขึ้นในวัน เสาร์-อาทิตย์ ชุดวิชาละ 3-5 ครั้งๆ ละ 2 
ชั่วโมง 

(2) ส านักบริการการศึกษา และส านักเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกันจัดท าตารางสอน
เสริมผ่าน Internet โดยสามารถด าเนินการสอนเสริมพร้อมกันได้ 6 ชุดวิชาในวัน 
เวลาเดียวกัน 

(3) สาขาวิชาจัดอาจารย์เพ่ือท าหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเสริมตามตารางสอนเสริมผ่าน 
Internet ให้ครบทุกวันและทุกชุดวิชา 

(4) การสอนเสริมผ่าน Internet เป็นรายการสด นักศึกษาสามารถซักถามปัญหาข้อ
สงสัยในรายการได้ ทางโทรศัพท์หรือทางกระดายสนทนา 

(5) สถานที่ถ่ายท ารายการสด (สอนเสริม) คือ Studio TV ที่ EBPC หรืออาจเป็น
ห้องท างานของอาจารย์ผู้สอนท่านนั้นๆ ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายกันระหว่าง
อาจารย์กับส านักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นการล่วงหน้า 

(6) ให้น ารายการสอนเสริมผ่าน Internet ออกอากาศซ้้าทาง DLTV8 และผลิตเป็น 
DVD เพ่ือจ าหน่ายตามความต้องการของนักศึกษา 

(แสดงเป็นแผนภูมิภาพ ได้ดังนี้) 
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แผนภาพที ่10 แสดงขั้นตอนการผลิตสื่อสอนเสริมระดับปริญญาตรี 

(มติคณะกรรมการการสอนเสริมเม่ือการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 10 มีนาคม 2553)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค้าชี้แจงเพิ่มเติม 
1. สื่อเสริมประจ้าชุดวิชา เป็นสื่อบังคับคู่กับการผลิตชุดวิชา ซ่ึงจะต้องมีการด าเนินการอยู่แล้ว แต่ให้เลือกเพียงสื่อใดสื่อหนึ่ง 
2. สื่อเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอนเสริมผ่าน Internet) ในระยะแรกนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของสาขาวิชาที่จะ

เลือกด าเนินการโดยจะเป็นชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได ้
3. บางชุดวิชา สามารถด าเนินการจัดสอนเสริมผ่าน Internet ทุกภาคการศึกษาตามความเหมาะสม 
4. ให้น ารายการสอนเสริมผ่าน Internet ไปผลิตส าเนาเป็น DVD 

 
 
 

 

คณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง/บริหาร ชุดวิชา 
(พิจารณาเลือกสื่อเสริมประจ าชดุวิชาและแสดงความจ านงจัดสอนเสริมผ่าน Internet) 

(เลือก 1 อย่าง) 
สื่อ DVD/CD Muti/CD เสียง 

การสอนเสรมิผ่าน Internet 
(e-tutorial) 

สื่อเสริมประจ าชุดวิชา 
(สื่อบังคับคู่กับผลติชุดวิชา) 

สื่อเสริมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
(สอนเสริมผา่น Internet) 

แจ้ง 
คณะกรรมการ 
การสอนเสรมิ 

เตรียมการจดัสอนเสรมิ 
ผ่าน Internet 

- จัดท าตารางสอนเสริม 
- แจ้งนักศึกษา 

ผลิตรายการสด 
การสอนเสรมิผ่าน Internet 
(ชุดวิชาละ 3 – 5 ครั้งๆละไม่เกิน 2 ชม.) 

- นักศึกษารับฟังการสอน
เสรมิที่บ้านพักอาศัย 

 - สามารถดรูายการ
ย้อนหลังได้ทาง Internet  ผลิตส าเนา 

รายการสอนเสริมใน
รูปแบบ DVD ตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

จ าหน่ายให้นักศึกษาที่
ต้องการ 

ผลิตสื่อเสริม 
DVD/CD Muti/CD เสียง 
(เลือก 1 อย่าง) 

ผลิตส าเนา 
สื่อแต่ละประเภท 

เผยแพร่ให้นักศึกษาที่
ลงทะเบียเรียน 

 

วิเคราะห/์ออกแบบ : ชาตรี วงศ์มาสา 
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พร้อมนี้ คณะกรรมการการสอนเสริมได้มีมติที่เก่ียวข้องกันเพิ่มเติม ดังนี้ (มติคณะกรรมการการ
สอนเสริม ประชุมครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 6 มกราคม 2553) 

1) สื่อเสริมประจ าชุดวิชาเป็นสื่อบังคับคู่กับการผลิตชุดวิชา ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการอยู่แล้ว 
แต่ให้เลือกเพียงสื่อใดสื่อหนึ่ง 

2) สื่อเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอนเสริมผ่าน Internet)            
ในระยะแรกนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาที่จะเลือกด าเนินการ โดยจะเป็นชุดวิชาที่มี
การจัดการการสอนเสริมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้ 

3) ให้น ารายการสอนเสริมผ่าน Internet ไปผลิตส าเนาเป็น DVD ดังนั้น หากชุดวิชาใดจะ
ผลิต VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (ชื่อเดิม) จะต้องเริ่มต้นที่การผลิต
รายการการสอนเสริมผ่าน Internet 

4) ให้ส านักบริการการศึกษายกเลิกการส ารวจชื่อชุดวิชาที่จะผลิต VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน และการส ารวจรายชื่อชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมผ่าน Internet โดยให้ใช้
หลักเกณฑ์การผลิตสื่อเสริมระดับปริญญาตรีนี้แทน 

5) ในบางชุดวิชาสามารถด าเนินการจัดสอนเสริมผ่าน Internet ได้ทุกภาคการศึกษาตาม
ความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องน าเสนอคณะกรรมการการสอนเสริมพิจารณาอนุมัติเป็น
คราวๆไป โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
(1) เป็นชุดวิชาที่ก าลังจะปิดหลักสูตรภายใน 1-2 ปีข้างหน้า หรือ 
(2) เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาแทบทุกภาค

การศึกษา 
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4. สถิติจ านวนชุดวิชาที่มีการสอนเสริมผ่าน Internet 

ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา สามารถสรุปสถิติจ านวนชุดวิชาที่มีการสอนเสริม
ผ่าน Internet เพ่ือแสดงถึงพัฒนาการของการจัดสอนเสริมผ่าน Internet ได้ดังนี ้

 

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนชุดวิชาที่มีการสอนเสริมผ่าน Internet จ าแนกตามปีการศึกษา 
หนว่ย : ชุดวิชา 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวม 
ปีการศึกษา 2550 8 4 12 
ปีการศึกษา 2551 7 5 12 
ปีการศึกษา 2552 9 4 13 
ปีการศึกษา 2553 4 5 9 
ปีการศึกษา 2554 10 17 27 

เฉลี่ย 7.6 7.0 14.6 

ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา 
หมายเหตุ : ในภาคการศึกษาที่ 2/2550 ไม่ได้มีการผลิตรายการการสอนเสริมผ่าน Internetในชุดวิชาใหม่         

แต่เป็นการน ารายการของชุดวิชาที่มีการผลิตไว้ในภาคการศึกษาที่ 1/2550 มาฉายซ้ า จ านวน 4 
ชุดวิชา 
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5. น าเอกสารโสตทัศน์ขึ้น Web site 
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ก าหนดเป็นมาตรการให้มีการจัดพิมพ์

เอกสารโสตทัศน์แจกให้กับนักศึกษาคนที่เข้ารับฟังการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2527 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการจูงใจให้นักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริมให้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งเป็นเอกสาร
ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางประกอบการรับฟังการสอนเสริมของนักศึกษา และเป็นเอกสารที่สามารถ
ทดแทนการใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะของอาจารย์ได้อีกด้วย แต่ต่อมาเทคโนโลยีด้านเครือข่าย 
Internet ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ประกอบกับการจัดพิมพ์เอกสารโสตทัศน์ได้เป็นภาระให้กับ
มหาวิทยาลัยในด้านค่าใช้จ่าย การจัดพิมพ์ไม่ตรงตามเวลา และเป็นภาระให้กับศูนย์บริการการศึกษาใน
การน าแจกและจัดเก็บ รวมทั้งไม่ใช่เอกสารที่จะสามารถจูงใจให้นักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมเพ่ิมมาก
ขึ้นได้อีกต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 14 มีนาคม 2555 จึงได้ยกเลิก
การจัดพิมพ์เอกสารโสตทัศน์ทั้งหมดที่เคยด าเนินการมาร่วม 30 ปี และให้น าต้นฉบับเอกสารโสตทัศน์
ทุกชุดวิชาที่มีการสอนเสริมขึ้นบน  Web Site เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความพร้อมสามารถ 
Download เอกสารโสตทัศน์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ทันที พร้อมกับได้มีการประชาสัมพันธ์
การจัดเตรียมเอกสารโสตทัศน์และแจ้งรายชื่อชุดวิชาที่มีการน าเอกสารโสตทัศน์ขึ้น Web Site ให้
นักศึกษาทราบ ดังนี้ 

1) การจัดเตรียมเอกสารโสตทัศน์ 
นักศึกษาที่มีความต้องการเอกสารโสตทัศน์ในชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมเพ่ือใช้

ประกอบการเรียนการสอน (น าติดตัวไปในวันสอนเสริม) หรือต้องการใช้ประกอบการศึกษาด้วยตนเอง 
(ศึกษาอยู่ที่บ้านควบคู่กับการศึกษาเอกสารการสอน) ขอให้นักศึกษาด าเนินการจัดตรียมหรือจัดหา
เอกสารโสตทัศน์ ดังนี้ 

วิธีที่ 1 การ Download จาก Website มสธ. 
  นักศึกษาสามารถ Download เอกสารโสตทัศน์ทุกชุดวิชาที่เปิดสอนเสริมได้จาก 
Website มสธ. โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

WWW.stou.ac.th          ส านัก/หน่วยงาน           ส านักบริการการศึกษา          
ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภมูิภาค   Download เอกสารโสตทัศน์ชุดวิชา     
(เลือกรายชือชุดวิชาที่ต้องการ/และเลือกครั้งท่ีของเอกสารโสตทัศน์ท่ีต้องการ) 

วิธีที่ 2  ติดต่อขอถ่ายเอกสารได้ที่ศูนย์บริการการศึกษา (เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2555) 
    กรณีนักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย Internet ขอให้นักศึกษาไปติดต่อขอยืมเอกสารโสต
ทัศน์ของชุดวิชาที่มีการสอนเสริมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษา ที่มีการจัดสอนเสริมในชุดวิชานั้น ๆ เพื่อน าไปถ่าย
ส าเนาเอกสาร โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ควรไปติดต่อล่วงหน้าก่อนวันสอนเสริมในชุดวิชานั้น ๆ 
2) ไปติดต่อที่ห้องธุรการโรงเรียน หรือท่ีท าการส านักงานศูนย์บริการการศึกษา มสธ. 
3) ขอพบอาจารย์ของโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ าศูนย์บริการการศึกษา มสธ. 
4) แจ้งรายช่ือชุดวิชาที่มีความประสงค์จะขอยืมไปถ่ายส าเนาให้อาจารย์ประจ าศูนย์บริการ       

การศึกษาทราบ 
5) ลงลายมือช่ือยืมเอกสารโสตทัศน์ไปถ่ายส าเนานอกศูนย์บริการการศึกษา 
6) คืนต้นฉบับเอกสารโสตทัศน์ให้กับศูนย์บริการการศึกษาตรงตามเวลาที่นัดหมาย 

http://www.stou.ac.th/
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หมายเหตุ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2555 เป็นต้นไป ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. (สถานที่สอนเสริม)
จะไม่มีเอกสารโสตทัศน์แจกให้นักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดเตรียมเองตามวิธีการข้างต้น 

2) รายชื่อชุดวิชาที่มีการน าเอกสารโสตทัศน์ขึ้น Website  
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2555 ส านักบริการการศึกษาได้มีการน าต้นฉบับเอกสารโสตทัศน์ทุก

ชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมข้ึนบน Website จ านวน 34 ชุดวิชา ดังนี้ (ข้อมูล ณ 2 กันยายน 2556) 

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
10121 อารยธรรมมนุษย์ 41211 กฎหมายแพ่ง 1 
10131 สังคมมนุษย์ 41212 กฎหมายแพ่ง 2 
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 41311 กฎหมายแพ่ง 3 
10151 ไทยศึกษา 41231 กฎหมายอาญา 1 
10161 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 41232 กฎหมายอาญา 2 
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 
30204 องค์การและการจัดการ 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการ 41342 กฎหมายวิธีสับัญญัติ 2 
30210 การจัดการการผลิตและการด าเนินงานและหลักการตลาด 41343 กฎหมายวิธีสับัญญัติ 3 
30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 
32206 สถิตธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
32208 การบัญชีชั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบ

การเงิน 
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 

32303 การจัดการการเงิน 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 

32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 96102 คณิตศาสต ร์และสถิติ ส าห รับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โดยสรุป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดสอนเสริมผ่าน Internet เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับนักศึกษาอีก 1 ช่องทาง ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2550 (โครงการทดลอง รวม 8 ชุดวิชา) และมีการ
เว้นว่าง 1 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 2/2550 เนื่องจากต้องการศึกษาผลการทดลองในภาคการศึกษาที่ 
1/2550 ที่ผ่านมาให้ชัดเจนและน าเสนอมหาวิทยาลัยประกอบการตัดสินใจ  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาได้ให้
ความสนใจในการติดตามรับฟังการสอนเสริมผ่าน Internet เป็นจ านวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดเป็น
นโยบายให้ “การสอนเสริมผ่าน Internet” เป็นอีก 1 รูปแบบบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และให้ด าเนินการต่อในภาคการศึกษาที่ 1/2551 รวมทั้งภาค
การศึกษาต่อๆไปต่อเนื่องกันทุกภาคการศึกษา พร้อมกับมีการก าหนดหลักเกณฑ์การผลิตสื่อสื่อเสริมส าหรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อไม่ให้มีการผลิตส่ือต่างๆในชุดวิชาเดียวกันมีความซ้ าซ้อนกัน ที่อาจท าให้นักศึกษา
มีความสับสนได้ โดยมีการจ าแนกสื่อเสริมออกเป็น 2 ประเภท คือ สื่อเสริมประจ าชุดวิชา (ให้เลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่เหมาะสมกับเนื้อหาของชุดวิชา ได้แก่ DVD, CD Multimedia, CD เสียง) และสื่อรายการการสอนเสริมผ่าน 
Internet ให้จัดสอนเสริมผ่าน Internet ชุดวิชาละ 5 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง หรือชุดวิชาละ 10 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา (ส าหรับการคัดเลือกชุดวิชาในระยะแรกให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา โดยจะเลือกด าเนินการชุดวิชา
ใดก่อนก็ได้) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ส านักบริการการศึกษาร่วมกับส านักเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดให้มีการสอนเสริมผ่าน 
Internet (e-Tutorial) โดยเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 7 ชุดวิชา หรือปีการศึกษาละ 14 ชุดวิชา และมีแนวโน้มว่า 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป จะมีการจัดสอนเสริมผ่าน Internet เฉลี่ยภาคการศึกษาละ 20 ชุดวิชาขึ้นไป 
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สรุปเชิงสังเคราะห์ พัฒนาการการสอนเสริม ระยะท่ี 3 
ตารางท่ี 10 สรุปเชิงสังเคราะห์พัฒนาการการสอนเสริม ระยะที่ 3 การสอนเสริมผ่าน Internet 
ระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึง ปัจจุบัน 

ประเด็นการสังเคราะห์ 
ช่วงที่ 1 

พ.ศ.2550 
ช่วงที่ 2 

พ.ศ.25551 
1. เริ่มทดลองการสอนเสริมผ่าน 

Internet 
1. มีการทดลองการสอนเสริมทางไกล

ผ่าน Internet เป็นครั้งแรกในภาค
การศึกษาท่ี 1/2550 จ านวน 8 ชุด
วิชา ได้ รับ เงินอุ ดห นุนมาจาก
งบประมาณ แผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ 2550 

2. งดการสอนเสริมผ่าน Internet ใน
ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี  2 / 2 5 5 0 
เน่ืองจากต้องการศึกษาผลการ
ท ด ล อ ง ใน ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี 
1/2551 ให้ชัดเจนก่อน พร้อมท้ังมี
ก ารป รั บ ป รุ งห ลั ก เก ณ ฑ์ ก าร
พิจารณาชุดวิชาท่ีจะจัดสอนเสริม 
จึ ง ให้ น า ร าย ก า ร เก่ า ใน ภ า ค
การศึกษาท่ี 1/2550 มาให้บริการ
นักศึกษาแทน 

 

2. การสอนเสริมผ่าน Internet 
ก้าวไกล 

 1. ยก ให้ เป็ น อี ก บ ริ ก ารห น่ึ งข อ ง
มหาวิทยาลัย 

2. มี ก ารก าห น ดห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร
คัดเลือกชุดวิชาท่ีจะจัดสอนเสริม
ผ่าน Internet 

3. ให้น ารายการการสอนเสริมผ่าน 
Internet ไปส าเนาในรูปของ DVD 
เพื่อจ าหน่ายให้กับนักศึกษาท่ีสนใจ 

4. มีการด าเนินการจัดสอนเสริมผ่าน 
Internet เรื่อยมาทุกภาคการศึกษา
จนถึงปัจจุบัน (ภาคการศึกษาท่ี 
2/2555 มีการจัดสอนเสริมผ่าน 
Internet 17 ชุดวิชา) 

3. เอกสารโสตทัศน์  1. ยก เลิ ก ก ารผลิ ต โส ต ทั ศ น์ แจ ก
นักศึกษาในวันสอนเสริม แต่ให้น า
ต้นฉบับเอกสารโสตทัศน์ทุกชุดวิชา
ขึ้นบน Website และให้นักศึกษา 
Download มาใช้ งานตามความ
พร้อม (ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 
เป็นต้นไป) 

 



บทท่ี 4 

หลักเกณฑ์และรูปแบบการสอนเสริม 

  ส ำหรับหลักเกณฑ์และรูปแบบกำรสอนเสริมที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนำกำรกำรสอน
เสริมของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งได้เริ่มให้กำรจัดสอนเสริมเป็นครั้งแรกตั้งแต่ภำคกำรศึกษำ
ที่ 2/2523 และด ำเนินกำรเรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน จะน ำเสนองำนเชิงสังเครำะห์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
รูปแบบกำรสอนเสริม โดยล ำดับเนื้อหำควำมรู้ควำมคิดด้วยวิธีจัดล ำดับเนื้อหำเป็นเรื่องๆที่เป็นแนวคิด
ส ำคัญ ต่อจำกนั้นในแต่ละเรื่องจะกล่ำวถึงองค์รวมก่อนแล้วค่อยอธิบำยส่วนย่อยๆหรือแยกแยะส่วนที่
เป็นรำยละเอียดอีกที (ไพบลูย์ ดวงจันทร์, 2538) รวม 2 เรื่อง คือ หลักเกณฑ์กำรสอนเสริม และ
รูปแบบกำรสอนเสริม มีรำยละเอียด ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การสอนเสริม 

  จำกพัฒนำกำรกำรสอนเสริม มหำวิทยำลัยสุโขทัธรรมำธิรำชได้มีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดสอนเสริมของมหำวิทยำลัยไว้เป็นจ ำนวนมำก ในลักษณะลองผิด
ลองถูกตลอดมำ เพรำะไม่มีต้นแบบจำกมหำวิทยำลัยอื่นๆทั้งในประเทศและต่ำงประเทศให้เป็นแนวทำง
ที่จะด ำเนินกำรได้(จีรีรัตน์  แย้มกลิ่มฟุ้ง . 2541) ดังนั้น ผู้ที่ รับผิดชอบในกำรจัดสอนเสริมของ
มหำวิทยำลัยจึงได้มีกำรท ำงำนเชิงสังเครำะห์ด้ำนกำรจัดสอนเสริมตลอดมำ เพ่ือแสวงหำหลักเกณฑ์ใน
กำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม โดยมีกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติงำนให้มีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของนักศึกษำและสอดคล้องกับแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยอยู่เสมอ ซึ่งมีประเด็นหรือแนวคิด
ส ำคัญที่น ำมำสังเครำะห์ประกอบด้วย กำรก ำหนดวันสอนเสริม กำรก ำหนดสถำนที่สอนเสริม กำร
ก ำหนดสัปดำห์กำรสอนเสริม กำรคัดเลือกชุดวิชำที่จะจัดสอนเสริม เอกสำรโสตทัศน์ประกอบกำรสอน
เสริม ทั้งนี้ สำมำรถน ำเสนองำนเชิงสังเครำะห์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรสอนเสริม ไดด้ังนี้ 
1. การก าหนดวันสอนเสริม 

กำรก ำหนดวันสอนเสริม หมำยถึง กำรก ำหนดเวลำท ำกำรสอนเสริมของแต่ละชุดวิชำ
ต่อภำคกำรศึกษำ โดยปกติจะก ำหนดเป็นจ ำนวนวันหรือครั้งต่อภำคกำรศึกษำ และในแต่ละวันจะ
ก ำหนดเป็นชั่วโมง ทั้งนี้ เมื่อนับจ ำนวนชั่วโมงรวมของทุกวันจะไม่เกิน 15 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ หรือ
ร้อยละ 10 ของจ ำนวนชั่วโมงกำรเรียนหรือกำรศึกษำด้วยตนเองของนักศึกษำในระบบกำรศึกษำ
ทำงไกล (วิจิตร ศรีสะอ้ำน, 2526) 

อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดวันสอนเสริมของแต่ละชุดวิชำได้มีกำรปรับปรุงเรื่อยมำในแต่
ละช่วงเวลำ โดยเริ่มตั้งแต่กำรก ำหนดวันสอนเสริมแบบ 3 ครั้ง ๆ ละ 3 คำบ ๆ ละ 50 นำที หรือวันละ 
2½  ชั่วโมง หรือชุดวิชำ 7½  ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ จนถึงปัจจุบันที่มีกำรก ำหนดวันสอนเสริมแบบ 3 
ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 5 ชั่วโมง หรือชุดวิชำละ 15 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ เป็นต้น 

ส ำหรับหลักเกณฑ์กำรก ำหนดวันสอนเสริมที่มีกำรใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยหลำย
รูปแบบ สรุปเชิงสังเครำะห์ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 11 สรุปหลักเกณฑ์กำรก ำหนดวันสอนเสริมที่มีกำรน ำมำใช้ในกำรจัดสอนเสริมอยู่ใน
ปัจจุบัน มีดังนี ้
 

ประเภทกำรสอนเสริม รูปแบบกำรก ำหนดวันสอนเสริม (ในปัจจุบัน) 
1. กำรสอนเสริมประจ ำภำคกำรศึกษำ 

(เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2523) 
รูปแบบที่ 1 แบบสอนเสริม 3 วัน ๆ ละ 5 ช่ัวโมง หรือรวม 15 ช่ัวโมง

ต่อภำคกำรศึกษำ 
รูปแบบที่ 2 แบบสอนเสริม 2 วัน ๆ ละ 5 ช่ัวโมง หรือ รวม 10 ช่ัวโมง

ต่อภำคกำรศึกษำ 
รูปแบบที่ 3 แบบสอนเสริม 2 วันติดกัน วันละ 5 ช่ัวโมง หรือ 10 

ช่ัวโมงต่อภำคกำรศึกษำ 
2. กำรสอนเสริมกรณีพิเศษ 

2.1 กำรสอนเสริมในเรือนจ ำ (เกิดขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2528) 
 
 
2.2 กำรสอนเสริมโดยกำรนัดหมำย 
(เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532) 

 
- กรณีกำรจัดสอนเสริมในเรือนจ ำและทัณฑสถำน ก ำหนดให้มี

กำรสอนเสริมแบบสอนเสริม 2 วันติดกัน วันละ 5 ช่ัวโมง 
หรืออำจเป็นวันละ 3 ช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมและกำร
อ ำนวยสะดวกของเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 

- กรณีกำรจัดสอนเสริมโดยกำรนัดหมำย ก ำหนดให้มีกำรสอน
เสริมแบบสอนเสริม 2 วัน ๆ ละ  5 ช่ัวโมง หรือรวม 10 
ช่ัวโมงต่อภำคกำรศึกษำ 

3. กำรสอนเสริมแบบเข้ม 
(เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ 2547) 

ก ำหนดให้มีกำรสอนเสริม แบบ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วันติดกกัน (เสำร์ + 
อำทิตย์) วันละ 5 ช่ัวโมงหรือรวม 4 วัน หรือรวม 20 ช่ัวโมงต่อภำค
กำรศึกษำ ทั้งนี้ กำรก ำหนดสัปดำห์สอนเสริมแบบเข้มให้ด ำเนินกำร
ก่อนวันสอบไล่หรือใกล้กับวันสอบไล่ให้มำกท่ีสุด 

4. กำรสอนเสริมทำงไกลผ่ำน Internet 
(e - Tutorial) 
(เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550) 

ก ำหนดให้มีกำรสอนเสริม จ ำนวน 5 วัน หรือ 5 ครั้งต่อภำคกำรศึกษำ 
วันละ 2 ช่ัวโมง (เวลำ 10.00 – 12.00 น.) หรือชุดวิชำละ 10 ช่ัวโมง
ต่อภำคกำรศึกษำ 

 

หมายเหตุ : รูปแบบก ำหนดวันสอนเสริมที่น ำเสนอนี้ เป็นรูปแบบกำรก ำหนดวันสอนเสริมที่มีกำร
ปรับปรุงแล้ว และมีกำรใช้ในกำรจัดสอนเสริมอยู่ในปัจจุบัน 
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2. การก าหนดสถานที่สอนเสริม 
กำรก ำหนดสถำนที่สอนเสริม หมำยถึง กำรก ำหนดศูนย์บริกำรกำรศึกษำแต่ละแห่งให้

เป็นสถำนที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชำในแต่ละภำคกำรศึกษำ ทั้งนี้ เนื่องจำกศูนย์บริกำรกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยมีเป็นจ ำนวนมำกและกระจำยอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในบำงพ้ืนที่มีนักศึกษำ
ลงทะเบียนรียนจ ำนวนน้อยเมื่อจ ำแนกเป็นรำยชุดวิชำ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรพิจำรณำคัดเลือกหรือ
ก ำหนดสถำนที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชำในแต่ละภำคกำรศึกษำเป็นครำวๆไป เพ่ือให้ตรงกับควำม
ต้องกำรนักศึกษำให้มำกที่สุดและประหยัดค่ำใช้จ่ำยของมหำวิทยำลัยให้มำกที่สุด  โดยปกติจะมีกำร
ก ำหนดสถำนที่สอนเสริมให้มีกำรสอนเสริมที่ศูนย์บริกำรกำรศึกษำขนำดใหญ่หรือศูนย์หลัก และ
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำขนำดกลำงหรือศูนย์รองตำมควำมเหมำะสม 

อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดสถำนที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชำได้มีกำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์เรื่อยมำในแต่ละช่วงเวลำ โดยเริ่มตั้งแต่กำรเลือกจัดสอนเสริมเฉพำะในจังหวัดขนำดใหญ่หรือ
จังหวัดที่เป็นสถำนที่ตั้งของวิทยำลัยครูเท่ำนั้น(พ.ศ.2523) จนในปัจจุบันได้มีกำรจ ำกัดจ ำนวนสถำนที่
สอนเสริมของแต่ละชุดวิชำเพ่ือไม่ให้มีกำรก ำหนดสถำนที่สอนเสริมมำกเกินไป กล่ำวคือ ได้มีกำรจัดท ำ
บัญชีรำยชื่อศูนย์บริกำรกำรศึกษำที่เหมำะสมที่จะใช้คัดเลือกเป็นสถำนที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชำ               
ซึ่งกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อศูนย์บริกำรกำรศึกษำที่ เหมำะสมจะพิจำรณำจำกฐำนข้อมูลนักศึกษำ
ลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ 

ส ำหรับหลักเกณฑ์กำรก ำหนดสถำนที่สอนเสริมที่มีกำรถือเป็นแนวปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 
สรุปเชิงสังเครำะห์ ได้ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนสถานที่สอนเสริม 
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดจ ำนวนสถำนที่สอนเสริม ให้มีกำรก ำหนดจ ำนวนสถำนที่

สอนเสริม โดยพิจำรณำจำกข้อมูลนักศึกษำลงทะเบียนเรียนที่มีกำรจ ำแนกเป็นช่วงชั้น และแต่ละช่วงชั้น
ก ำหนดจ ำนวนสถำนที่สอนเสริม ดังนี้  (มติคณะกรรมกำรกำรสอนเสริม ครั้งที่  10/2544 วันที่           
17 สิงหำคม 2544) 
ตารางท่ี 12 แสดงช่วงชั้นจ ำนวนนักศึกษำลงทะเบ ียนเรียนและกำรก ำหนดจ ำนวนสถำนที่สอนเสริม 

ช่วงชั้นที ่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน * จ านวนสถานที่สอนเสริม (ไม่เกนิ) 
1 ต่ ำกว่ำ 300 คน 3  แห่ง 
2 301 – 500 คน 5 แห่ง 
3 501 – 1,000 คน 7 แห่ง 
4 1,001 – 2,000 คน 10 แห่ง 
5 2,001 – 3,000 คน 15 แห่ง 
6 3,001 – 4,000 คน 20 แห่ง 
7 4,001 – 5,000 คน 25 แห่ง 
8 5,001 – 6,000 คน 30 แห่ง 
9 6,001 – 7,000 คน 35 แห่ง 
10 7,001 – 8,000 คน 40 แห่ง 
11 8,001 – 9,000 คน 45 แห่ง 
12 9,001 -10,000 คน 50 แห่ง 
13 10,001 คนขึ้นไป ให้สำขำวิชำขออนุมัติเป็นรำยวิชำไป ทั้งนี้จะต้องไปเกิน 76 ศูนย์ 

 หมายเหตุ     1. ช่วงชั้นที่ 1,2,3 แก้ไขตามมติคณะกรรมการการสอนเสริมที่ คร้ังที่ 3/2547 วันที่ 27  พฤษภาคม 2547 โดยให้ใช้ส าหรับชุดวิชา 
                ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่ ากว่า 1,000 คน และคณะกรรมการการสอนเสริม มีมติอนุมัติให้จัดสอนเสริมเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น 
                2. * ค่าเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ย้อนหลัง 3 ปกการศึกษา 
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2) บัญชีชื่อศูนย์บริการการศึกษา 

บัญชีรำยชื่อศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ให้มีกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อศูนย์บริกำกำร
ศึกษำเพ่ือใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นสถำนที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชำ แสดงได้ดังนี้            
(มติคณะกรรมกำรกำรสอนเสริม ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 23 กันยำยน 2554) 
ตารางท่ี 13 แสดงบัญชีรำยชื่อศูนย์บริกำรกำรศึกษำเพ่ือใช้ส ำหรับคัดเลือกเป็นสถำนที่สอนเสริม 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 
ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร 

1. ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี 
2. ร.ร.สำรวิทยำ 
3. ร.ร.วัดสุทธิวรำรำม 

4. ร.ร.ชิโนรสวิทยำลัย 
5. ร.ร.สำมเสนวิทยำลัย 
6. ร.ร.เศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 

1. ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี 
2. ร.ร.สำรวิทยำ 
3. ร.ร.วัดสุทธิวรำรำม 

4. ร.ร.ชิโนรสวิทยำลัย 
5. ร.ร.สำมเสนวิทยำลัย 
6. ร.ร.เศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 

ศูนย์บริการการศึกษาภาคกลาง ศูนย์บริการการศึกษาภาคกลาง 

1. สมุทรปรำกำร 
2. นนทบุรี 
3. ปทุมธำน ี
4. พระนครศรีอยุธยำ 
5. ลพบุร ี
6. สระบุรี 

7. สุพรรณบุรี 
8. นครปฐม 
9. ปรำจีนบุร ี
10. เพชรบุร ี
11. กำญจนบุร ี

1. สมุทรปรำกำร 
2. นนทบุร ี
3. ปทุมธำน ี
4. พระนครศรีอยุธยำ 
5. ลพบุร ี
6. สระบุรี 

7. ปรำจีนบุร ี
8. รำชบุร ี
9. สุพรรณบุรี 
10. นครปฐม 
11. สมุทรสำคร 
12. เพชรบุร ี

ศูนย์บริการการศึกษาภาคตะวันออก ศูนย์บริการการศึกษาภาคตะวันออก 

1. ชลบุร ี
2. ระยอง 

 

  1. ชลบุร ี
2. ระยอง 
3. จันทบุร ี

 

ศูนย์บริการการศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ศูนย์บริการการศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
1. นครรำชสีมำ 
2. สุรินทร์ 
3. อุบลรำชธำน ี

4. ขอนแก่น 
5. อุดรธำน ี
6. บุรีรัมย์ 
7. ชัยภูม ิ
8. ร้อยเอ็ด 

1. นครรำชสีมำ 
2. สุรินทร์ 
3. อุบลรำชธำน ี

4. ขอนแก่น 
5. อุดรธำน ี
6. บุรีรัมย์ 
7. ชัยภูม ิ
8. ร้อยเอ็ด 

ศูนย์บริการการศึกษาภาคเหนือ  ศูนย์บริการการศึกษาภาคเหนือ 

1. เชียงใหม่ 
2. ล ำปำง 
3. เชียงรำย 

4. นครสวรรค์ 
5. พิษณุโลก 

 

1. เชียงใหม่ 
2. ล ำปำง 
3. เชียงรำย 

4. นครสวรรค์ 
5. พิษณุโลก 
6. แม่ฮ่องสอน 

ศูนย์บริการการศึกษาภาคใต ้  ศูนย์บริการการศึกษาภาคใต ้

1. นครศรีธรรมรำช 
2. สุรำษฎร์ธำน ี
3. สงขลำ 

4. ภูเก็ต 
5. ยะลำ 

 

1. นครศรีธรรมรำช 
2. สุรำษฎร์ธำน ี
3. สงขลำ 

4. ภูเก็ต 
5. ยะลำ 

 

รวม 37 ศูนย์ รวม 40 ศูนย์ 

หมายเหต ุ 1. การจัดท าบัญช ีพิจารณาจากข้อมูลนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนภายในจังหวัดนัน้ๆ ย้อนหลัง 3 ปกการศึกษา (เฉพาะชุดวิชาที่มี    
การจัดสอนเสริม) 
2. บัญชีรายชื่อศูนยบ์ริการการศึกษา สามารถปรับปรุงแก้ได้ทุกๆ 3 ปก หรือตามความเหมาะสม 
3. แต่ละชุดวิชาที่ได้รับอนุมัติให้มีการจดัสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา จะตอ้งพิจารณาเลือกสถานที่สอนเสริม (ศูนยบ์ริการ
การศึกษา) ในบัญชีรายชือ่นี้เท่านั้น 
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3. การก าหนดสัปดาห์การสอนเสริม 

กำรก ำหนดสัปดำห์สอนเสริม หมำยถึง กำรก ำหนดวันหยุดเสำร์ – อำทิตย์ 
ประจ ำสัปดำห์นั้นๆ เป็นวันสอนเสริมประจ ำภำคกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยปกติจะก ำหนดสัปดำห์
สอนเสริมประจ ำภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 10 สัปดำห์ มีกำรยกเว้นบำงสัปดำห์ที่เป็นสัปดำห์
ส ำคัญ เช่น  สัปดำห์วันสงกรำนต์และวันครอบครัว (13 – 16 เมษำยน) สัปดำห์ที่เป็นวันสถำปนำ
มหำวิทยำลัย (5 กันยำยน) เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดสัปดำห์สอนเสริมประจ ำภำคกำรศึกษำได้มีกำร
ปรับปรุงในบำงช่วงเวลำ กล่ำวคือ เดิมมีกำรก ำหนดสัปดำห์สอนเสริมประจ ำภำคกำรศึกษำ  รวม 12 
สัปดำห์ ซึ่งฐำนกำรคิดค ำนวณจ ำนวนสัปดำห์ดังกล่ำวมำจำกหลักเกณฑ์กำรก ำหนดวันสอนเสริมที่แต่ละ
ชุดวิชำมีจ ำนวนวัน (จ ำนวนครั้งที่สอน) สูงสุด 3 วันต่อภำคกำรศึกษำ และมหำวิทยำลัยก ำหนด
โครงสร้ำงของชุดวิชำเพ่ือกำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่ม A,B,C,D) ดังนั้น 
จ ำนวนสัปดำห์สูงสุดที่จะท ำให้ไม่มีผลกระทบต่อโอกำสของนักศึกษำเข้ำรับฟังกำรสอนเสริมได้ครบทุก
ชุดวิชำที่ลงทะเบียนเรียนคือจ ำนวน 12 สัปดำห์ (3 วัน x 4 กลุ่ม) ต่อมำในปีกำรศึกษำ 2547 (ภำค
กำรศึกษำที่ 2/2547) ได้มีกำรทบทวนว่ำ กำรจัดสอนเสริม จ ำนวน 12 สัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำ น่ำจะ
มีจ ำนวนมำกไปและในบำงภำคกำรศึกษำจะไม่สำมำรถก ำหนดสัปดำห์สอนเสริมให้ครบทั้ง 12 สัปดำห์
ได้ เพรำะมีกิจกรรมอ่ืนของมหำวิทยำลัยมำเป็นปัจจัยร่วม (ได้แก่ พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร กำร
เลื่อนก ำหนดวันสอนเสริมสัปดำห์แรกออกไป เพรำะนักศึกษำยังไม่ได้รับเอกสำรกำรสอน เป็นต้น ) 
นอกจำกนี้ ยังมีผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยของมหำวิทยำลัยด้วย ดังนั้น ในภำคกำรศึกษำที่ 2/2547 จึงได้
ลดจ ำนวนสัปดำห์สอนเสริมประจ ำภำคกำรศึกษำลงเหลือ 10 สัปดำห์ และได้ด ำเนินกำรเรื่อยมำจนถึง
ปัจจุบัน ตัวอย่ำงสัปดำห์สอนเสริม แสดงได้ดังนี้ 
(ตัวอย่ำงภำคกำรศึกษำท่ี 2/2555) 

 สัปดำห์ที่ 1 วันสอนเสริม 26 – 27  มกรำคม 2556 
 สัปดำห์ที่ 2 วันสอนเสริม  9 – 10  กุมภำพันธ์ 2556 
 สัปดำห์ที่ 3 วันสอนเสริม 16 – 17 กุมภำพันธ์ 2556 
 สัปดำห์ที่ 4 วันสอนเสริม 23 – 24 กุมภำพันธ์ 2556 

สัปดำห์ที่ 5 วันสอนเสริม  2 – 3  มีนำคม 2556 
สัปดำห์ที่ 6 วันสอนเสริม  9 – 10  มีนำคม 2556 
สัปดำห์ที่ 7 วันสอนเสริม 16 – 17  มีนำคม 2556 
สัปดำห์ที่ 8 วันสอนเสริม 30 – 31  มีนำคม 2556  
สัปดำห์ที่ 9 วันสอนเสริม  6 – 7  เมษำยน 2556 
สัปดำห์ที่ 10 วันสอนเสริม 20 – 21 เมษำยน 2556 

ที่มา : ตารางสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2555 ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการ
การศึกษา 

หมายเหตุ :  การลดจ านวนสัปดาห์สอนเสริมลงเหลือภาคการศึกษาละ 10 สัปดาห์ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัยได้ 10% 
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4. การคัดเลือกชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริม 

กำรคัดเลือกชุดวิชำที่จะจัดสอนเสริม หมำยถึง กำรพิจำรณำชุดวิชำต่ำงๆที่เปิดให้
นักศึกษำลงทะเบียนเรียนซึ่งมีอยู่เป็นจ ำนวนมำกเพ่ือน ำมำจัดกิจกรรมบริกำรกำรสอนเสริมแก่นักศึกษำ 
โดยปกติจะค ำนึงถึงชุดวิชำที่มีเนื้อหำยำก/นักศึกษำสอบไม่ผ่ำนเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ยังมีกำร
ค ำนึงถึงจ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกชุดวิชำที่จะมีกำรจัดสอนเสริมได้มีกำรปรับปรุง
เรื่อยมำในแต่ละช่วงเวลำ และในปัจจุบันได้มีกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกชุดวิชำที่จะจัดสอน
เสริมแยกย่อยไปตำมกิจกรรมกำรสอนเสริมแต่ละประเภท ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 14  สรุปหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกชุดวิชำที่จะจัดสอนเสริมในแต่ละประเภทกำรสอนเสริม 
 

ประเภทกำรสอนเสริม หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกชุดวิชำ 
1. กำรสอนเสรมิประจ ำภำคกำรศึกษำ 1. เป็นชุดวิชำที่มีเนื้อหำยำก 

2. เป็นชุดวิชำที่มีนักศึกษำสอบไม่ผ่ำนเป็นจ ำนวน
มำก 

3. เป็นชุดวิชำที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 
1,000 คนขึ้นไป (ค่ำเฉลี่ยย้อนหลงั 3 ปี
กำรศึกษำ) 

4. เป็นชุดวิชำที่มีกำรจัดสอนเสริมประจ ำภำค
กำรศึกษำอยู่แล้วในภำคกำรศึกษำล่ำสดุ 

2. กำรสอนเสรมิกรณีพิเศษ กรณีกำรสอนเสรมิในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
1. เป็นชุดวิชำที่มีกำรจัดสอนเสริมประจ ำภำค

กำรศึกษำอยู่แล้วในภำคกำรศึกษำปัจจุบัน 
2. มีนักศึกษำแสดงควำมจ ำนงผ่ำนหน่วยงำนของ

กรมรำชฑณัฑ์ จ ำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปต่อชุด
วิชำต่อสถำนท่ี 

กรณีกำรจัดสอนเสริมโดยกำรนัดหมำย 
1. เป็นชุดวิชำที่มีกำรจัดสอนเสริมประจ ำภำค

กำรศึกษำอยู่แล้วในภำคกำรศึกษำปัจจุบัน 
2. มีนักศึกษำแสดงควำมจ ำนงร่วมกนัผ่ำนชมรม

นักศึกษำ หรือผ่ำนศูนย์บริกำรกำรศึกษำ หรือ
ผ่ำนสำขำวิชำที่รับผิดชอบตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
ต่อชุดวิชำต่อสถำนท่ี 
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ประเภทกำรสอนเสริม หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกชุดวิชำ 
3. กิจกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำร

สอน (กำรสอนเสรมิแบบเข้ม) 
1. เป็นชุดวิชำที่มีเนื้อหำยำก 
2. เป็นชุดวิชำที่มีนักศึกษำสอบไม่ผ่ำนเป็นจ ำนวน

มำก 
3. เป็นชุดวิชำที่ไม่มี “3 ไม่” 

(1) ไม่เป็นชุดวิชำที่มีคะแนนเก็บอยู่แล้ว 
(2) ไม่เป็นชุดวิชำที่มีกำรอบรมเข้ม 
(3) ไม่เป็นชุดวิชำที่มีกำรจัดสอนเสริมประจ ำ

ภำคกำรศึกษำอยู่แล้ว 
4. เป็นชุดวิชำที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนกำค

กำรศึกษำละไมเ่กิน 2,000 คน (ค่ำเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำล่ำสุดติดตอ่กัน) 

4. กำรสอนเสรมิผ่ำน Internet 
(e - Tutorial) 

1. เป็นชุดวิชำที่มีเนื้อหำยำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ 
2. มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนเป็นจ ำนวนมำก 

ภำคกำรศึกษำละ ตั้งแต่ 2,000 คนข้ึนไป 
3. จะเป็นชุดวิชำที่มีกำรจัดสอนเสริมประจ ำภำค

กำรศึกษำอยู่แล้วหรือไม่ก็ได ้

 
  

ตำรำงที่ 14 (ต่อ) 
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5. เอกสารโสตทัศน์ประกอบการสอนเสริม 
เอกสำรโสตทัศน์ หมำยถึง เอกสำรสรุปเค้ำโครงเนื้อหำของชุดวิชำที่มีอยู่ในเอกสำร

กำรสอน ประกอบด้วย แผนภำพ แผนภูมิ และประเด็นส ำคัญๆ จัดท ำขึ้นเพ่ือแจกให้กับนักศึกษำ
ประกอบกำรรับฟังกำรสอนของอำจำรย์สอนเสริมแทนกำรใช้เครื่องฉำยแผ่นใส  ซึ่งได้เริ่มด ำเนินกำร
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2527 เป็นต้นมำ เฉลี่ยภำคกำรศึกษำละ 45 ชุดวิชำ 

ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1/2555 เป็นต้นไป คณะกรรมกำรกำรสอนเสริม มีมติให้ยกเลิก
กำรจัดพิมพ์เอกสำรโสตทัศน์แจกนักศึกษำ ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำในวันที่มีกำรจัดสอนเสริม แต่ให้น ำ
ต้ นฉบั บ เอกสำรโสตทั ศน์ ทุ กชุ ดวิ ช ำที่ มี ก ำรจั ดสอน เสริม  Upload ขึ้ นบน  Website มสธ . 
(www.stou.ac.th) เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถ Download มำใช้ประกอบกำรศึกษำของตนเองได้ตำม
ต้องกำร แม้จะไม่ได้เดินทำงไปเข้ำฟังกำรสอนเสริม ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำก็ตำม หรือสำมำรถ
จัดเตรียมเอกสำรได้ล่วงหน้ำและถือติดตัวน ำไปเข้ำรับฟังกำรสอนเสริมได้อย่ำงพร้อมเพียง (มติ
คณะกรรมกำรกำรสอนเสริมประชุมครั้งที ่1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2555) 

อย่ำงไรก็ตำม สำขำวิชำยังมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรผลิตต้นฉบับเอกสำรโสต
ทัศน์เหมือนเดิมในทุกชุดวิชำที่มีกำรจัดสอนเสริมประจ ำภำคกำรศึกษำ รวมทั้งจะต้องมีกำรปรับปรุง
เอกสำรโสตทัศน์ให้มีควำมเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แล้วส่งมอบให้กับส ำนักบริกำรกำรศึกษำเพ่ือน ำขึ้น 
Website เผยแพร่ให้นักศึกษำได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  

http://www.stou.ac.th/
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รูปแบบการสอนเสริม 
 จำกพัฒนำกำรกำรสอนเสริมที่ผ่ำนมำ ผู้ที่รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมบริกำรกำรสอนเสริม
ให้กับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ได้มีกำรปรับปรุงกำรท ำงำนกำรจัดสอนเสริมเพ่ือให้
มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักศึกษำและสอดคล้องกับแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยเป็น
ส ำคัญตลอดมำ กล่ำวคือ มีกำรท ำงำนเชิงสังเครำะห์ตำมแนวคิด Deming Cycle หรือ PDCA 
ประกอบด้วย มีกำรวำงแผนกำรจัดสอนเสริม (Plan) มีกำรน ำแผนไปสู่ปฏิบัติอย่ำงจริงจัง (Do) มีกำร
ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (Check) และมีกำรปรับปรุงกำรท ำงำนอยู่เสมอ (Act) 
ตลอดจนมีกำรท ำงำนเชิ งสั งเครำะห์ที่ สอดคล้องกับแนวคิด เชิ งระบบ (System Approach)
ประกอบด้วย มีกำรก ำหนดข้อมูลที่เป็นปัจจัยน ำเข้ำอย่ำงครบถ้วนและเป็นปัจจุบันในกำรจัดสอนเสริม 
(Input) มีกำรก ำหนดขั้นตอนและด ำเนินกำรกำรจัดสอนเสริมครบทุกขั้นตอน (Process) และมีกำร
ก ำหนดผลลัพธ์ในกำรจัดสอนเสริมที่สำมำรถวัดได้ในทุกภำคกำรศึกษำ (Output) จนท ำให้กำรจัดสอน
เสริมเพ่ือป็นบริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชมีรูปแบบกำรจัดสอน
เสริมที่ชัดเจนรวม 2 รูปแบบ คือ กำรสอนเสริมแบบเผชิญหน้ำ (Face to Face) หรือแบบดั้งเดิม และ
กำรสอนเสริมแบบผ่ำนสื่อหรือกำรสอนเสริมแบบสมัยใหม่ ทั้งนี้ สำมำรถน ำเสนองำนเชิงสังเครำะห์
เกี่ยวกับรูปแบบกำรสอนเสริมที่มีกำรใช้อยู่ในปัจจุบันโดยกำรล ำดับควำมคิดทีละรูปแบบ และแยกย่อย
แต่ละรูปแบบออกเป็นทีละประเภทพร้อมแสดงองค์ประกอบย่อยของแต่ละประเภทเป็นล ำดับๆตำม
แนวคิดกำรน ำเสนอผลงำนเชิงสังเครำะห์ของ บุญยงค์ เกศเทศ (บุญยงค์ เกศเทศ, 2534) ไดด้ังนี้. 

ตารางท่ี 15 แสดงรูปแบบและประเภทกำรสอนเสริมของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

รูปแบบกำรสอนเสริม ประเภทกำรสอนเสริม 

รูปแบบที่ 1 การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า 1. กำรสอนเสริมประจ ำภำคกำรศึกษำ 
2. กำรสอนเสริมกรณีพิเศษ 

1) กำรสอนเสริมในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
2) กำรสอนเสริมโดยกำรนัดหมำย 
3) กำรสอนเสริมตำมโครงกำรควำมร่วมมือ 

3. กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน       
(กำรสอนเสริมแบบเข้ม) 

รูปแบบที่ 2 การสอนเสริมแบบผ่านสื่อ 1. กำรสอนเสริมทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
2. กำรสอนเสริมผ่ำน VCD 
3. กำรสอนเสริมผ่ำน Internet (e - Tutorial) 

 

อธิบำยรำยละเอียดของแต่ละรูปแบบ ได้ดังนี้ 

 

 

 



157 
 

รูปแบบท่ี 1 การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า 

 กำรสอนเสริมแบบเผชิญหน้ำ หมำยถึง กำรสอนเสริมที่อำจำรย์สอนเสริมเดินทำงไปพบผู้เรียน

ตำมวัน/เวลำและสถำนที่ที่ก ำหนด แบ่งตำมลักษณะของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การสอนเสริมโดยไม่มีการให้คะแนนเข้าร่วมกิจกรรม 

1) วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือสรุปเนื้อหำสำระของบำงหน่วยหรือชุดวิชำในบำงประเด็นท่ียำก 

(2) เพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ซักถำมข้อสงสัยในเนื้อหำสำระที่ก ำลังศึกษำอยู่ 

(3) เพ่ือให้นักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรแสดงควำมคิดเห็น      

กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

(4) เพ่ือให้นักศึกษำได้มีโอกำสพบปะอำจำรย์และเพ่ือนนักศึกษำด้วยกัน 

2) เวลาท าการสอนเสริม 

ชุดวิชำละ 2-3 วันต่อภำคกำรศึกษำ (วันละ 5 ชั่วโมง หรือ 10-15 ชั่วโมง ต่อภำค

กำรศึกษำ) 

3) ประเภทของการสอนเสริม แบ่งเป็น 2 ประเภท 

3.1  การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา หมำยถึง กำรจัดสอนเสริมโดยทั่วไปที่จัดให้

มีขึ้นเป็นประจ ำทุกภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละประมำณ 45 -50 ชุดวิชำ                

ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อ  

3.2  การสอนเสริมกรณีพิเศษ หมำยถึง กำรจัดสอนเสริมที่จัดให้มีข้ึนตำมควำมพร้อม

หรือควำมต้องกำรของนักศึกษำ 

(1)  กำรสอนเสริมในเรือนจ ำ/ฑัณสถำน หมำยถึง กำรจัดสอนเสริมเพ่ือเป็นบริกำร

นักศึกษำในสถำนที่คุมขัง ซึ่งขึ้นอยู่กับจ ำนวนนักศึกษำแสดงควำมจ ำนงและ     

ลงทะเบียนเรียน ณ สถำนที่คุมขังนั้น ๆ 

(2)  กำรสอนเสริมโดยกำรนัดหมำย หมำยถึง กำรจัดสอนเสริมโดยที่นักศึกษำเป็นผู้

แสดงควำมจ ำนงขอให้มหำวิทยำลัยจัดสอนเสริมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยจัดให้มี

ขึ้น ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำที่อยู่ในพ้ืนที่ภูมิล ำเนำของนักศึกษำที่แสดงควำมจ ำนง 

(3)  กำรสอนเสริมตำมโครงกำรควำมร่วมมือ หมำยถึง กำรจัดสอนเสริมเพ่ือเป็น

บริกำรนักศึกษำตำมโครงกำรควำมร่วมมือที่มีกำรระบุชื่อชุดวิชำ และสถำนที่ที่จะจัด

ให้มีกำรสอนเสริมไว้ในแต่ละโครงกำรควำมร่วมมือค่อนข้ำงชัดเจน 
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      4)  การประเมินผล 

  ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำค ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ ได้จัดให้มีกำรประเมินผล

กำรสอนเสริมประจ ำภำคกำรศึกษำ เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เข้ำรับฟังกำรสอนเสริม  

โดยประเด็นกำรสอบถำมนักศึกษำ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปและสภำพแวดล้อมเกี่ยวกับศูนย์บริกำร

กำรศึกษำ (สถำนที่สอนเสริม) กำรเตรียมตัวและควำมพร้อมของนักศึกษำ อำจำรย์สอนเสริมและ

กิจกรรมกำรสอนเสริม ควำมคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสอนเสริม ทั้งนี้ ผลกำรประเมินที่ได้รับ

จะแบ่งเป็น   2 ส่วน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักบริกำรกำรศึกษำจะด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขทันที ส่วนที่

เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำจะด ำเนินกำรเสนอผลกำรประเมินให้กับสำขำวิชำเพ่ือพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. การสอนเสริมโดยมีการให้คะแนนเข้าร่วมกิจกรรม (การสอนเสริมแบบเข้ม) 

1) วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือสรุปเนื้อหำสำระของบำงหน่วยหรือชุดวิชำในบำงประเด็นท่ียำก 

(2) เพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ซักถำมและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในเนื้อหำสำระที่

ก ำลังศึกษำอยู่ 

(3) เพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำแสดงผลงำนหรือกิจกรรม (กำรบ้ำน) ที่ได้รับมอบหมำย 

(4) เพ่ือเปิดโอกำสให้อำจำรย์ผู้สอนได้ประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำที่เข้ำร่วม

กิจกรรมในชุดวิชำนั้น ๆ 

2) เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 

ชุดวิชำละ 2 ครั้งต่อภำคกำรศึกษำ ครั้งละ 2 วัน (วันละ 5 ชั่วโมง หรือ 20 ชั่วโมงต่อ

ภำคกำรศึกษำ) หรือชุดวิชำละ 4 วัน ต่อภำคกำรศึกษำ ทั้งนี้ นักศึกษำจะต้องเข้ำร่วม

กิจกรรมครบทุกครั้ง      (4 วัน) 

3) เกณฑ์การพิจารณาชุดวิชา  

เกณฑ์กำรพิจำรณำชุดวิชำที่จะจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน    

(สอนเสริมแบบเข้ม) มีดังนี ้

(1) ต้องเป็นชุดวิชำที่ “ไม”่ 

1) ไม่เป็นชุดวิชำที่มีคะแนนเก็บอยู่แล้วในลักษณะของกำรท ำกิจกรรมร่วม 

2) ไม่เป็นชุดวิชำที่มีกำรสอนเสริมในรูปแบบต่ำง ๆ ทุกประเภท 

3) ไม่เป็นชุดวิชำที่มีกำรจัดอบรมเข้ม หรืออบรมพิเศษที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำร

อยู่แล้ว 

(2) เป็นชุดวิชำที่มีเนื้อหำยำก และมีนักศึกษำสอบตกต่อเนื่องค่อนข้ำงมำกมำตลอด 

(3) เป็นชุดวิชำที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนเฉลี่ยภำคกำรศึกษำละไม่เกิน 2,000 คน 
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4) วิธีด าเนินการสอนเสริมแบบเข้ม 

มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดวิธีกำรกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน  
(กำรสอนเสริมแบบเข้ม) เป็นดังนี้ 

(1) การบรรยายสรุป อำจำรย์ผู้สอนจะสรุปเนื้อหำในบำงหน่วยหรือบำงตอนที่มี
เนื้อหำยำก ซึ่งนักศึกษำไม่สำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้ด้วยตนเอง 

(2) การร่วมอภิปราย นักศึกษำจะต้องร่วมอภิปรำยหรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นใน
ประเด็นที่อำจำรย์ผู้สอนเห็นว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนกำรสอน 

(3) การน าเสนอผลงาน ในบำงชุดวิชำนักศึกษำจะต้องน ำเสนอผลงำนหรือกิจกรรม 
(กำรบ้ำน) ที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยล่วงหน้ำ 

(4) การประเมินผล อำจำรย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษำทุกคน โดยพิจำรณำจำกกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม กำรน ำเสนอผลงำน
หรือกำรบ้ำน และอ่ืน ๆ 

5) การประเมินผล  
ชุดวิชำที่มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้สอนจะ 

มีกำรประเมินผลผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลำ 4 วัน (2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน รวม 4 วัน) 
ทั้งนี้ กำรประเมินผล อำจำรย์ผู้สอนจะพิจำรณำจำกองค์ประกอบต่ำง ๆ ดังนี้ 
1) นักศึกษำจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมครบทั้ง 4 วัน 
2) มีกำรส่งงำนหรือเสนอผลงำนที่อำจำรย์มอบหมำย 
3) กำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยหรือกำรแสดงควำมคิดเห็น 
4) กำรทดสอบภำยในชั้นเรียน (ถ้ำมี) 

 6)  ข้อชี้แจงเพิ่มเติม  
1. นักศึกษำจะต้องช ำระค่ำลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมชุดวิชำละ 650 บำท โดยโอน

เงินเข้ำบัญชี บัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงไทย สำขำเมืองทองธำนี ชื่อบัญชี
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เลขท่ีบัญชี 147-0-16291-1 

2. สถำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม มหำวิทยำลัยก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมเพียง 4 แห่ง 
เท่ำนั้น ได้แก่ ภำคกลำง (โรงเรียนสำรวิทยำ) ภำคเหนือ (โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย)               
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน) และภำคใต้ (โรงเรียนสุรำษฎร์
ธำนี) 

3. คะแนนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 30% และคะแนนทดสอบปลำยภำค 70%  
4. ศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้จำกคู่มือกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร

เรียนกำรสอน (สอนเสริมแบบเข้ม) โดยศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำค 
ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
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รูปแบบท่ี 2 การสอนเสริมแบบผ่านสื่อ 

 กำรสอนเสริมผ่ำนสื่อ หมำยถึง กำรสอนเสริมที่ผู้สอนถ่ำยทอดเนื้อหำสำระผ่ำนสื่อเทคโนโลยี

สมัยใหม่ โดยผู้สอนไม่ต้องเดินทำงไปพบปะผู้เรียน แบ่งกำรสอนเสริมตำมรูปแบบของสื่อเป็น 3 

ลักษณะ ดังนี้ 

1. การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

1) วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือสรุปเนื้อหำสำระของบำงหน่วยหรือบำงชุดวิชำในบำงประเด็นท่ียำก 

(2) เพ่ือเป็นแหล่งเสริมหรือเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่นักศึกษำนอกเหนือจำกสื่อเอกสำร

กำรสอนหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว 

(3) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำที่ไม่มีเวลำเพียงพอที่จะเดินทำงไปเข้ำรับ

กำรสอนเสริม ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ (ถ้ำมีอุปกรณ์รับสัญญำณกำรถ่ำยทอด

ครบถ้วน สำมำรถรับสัญญำณถ่ำยทอด ณ ที่พักอำศัยได้) 

2) เวลาท าการสอนเสริม 

จัดสอนเสริมเป็นรำยกำรสดทุกภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 10 -12 ชุดวิชำ ชุด

วิชำละ 2-3 วัน (วันละ 5 ชั่วโมง หรือ 10-15 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ) 

3) วิธีการด าเนินการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

กำรสอนเสริมทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เป็นบริกำรกำรศึกษำอีกรูปแบบหนึ่ ง                      

ที่มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นบริกำรเพ่ิมเติมจำกบริกำรกำร

สอนเสริมที่มีอยู่เดิมให้มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น โดยวิธีกำรด ำเนินกำรกำรสอน

เสริมทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเป็นกำรออกอำกำศรำยกำรสด นักศึกษำสำมำรถติดตำม

รับชมได้ทำงโทรทัศน์ ณ สถำนที่พักอำศัย หรือไปรับชมร่วมกับเพ่ือนนักศึกษำด้วยกัน

ที่ศูนย์บริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย หรือรับชมทำง web site มหำวิทยำลัย-     

สุโขทัยธรรมำธิรำช  

4) ขั้นตอนการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำค ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรจัด 

กิจกรรมกำรสอนเสริมทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 16  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม (พ.ศ.2543) 

กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.  ส ำรวจรำยชื่อชุดวิชำที่จะจัดสอนเสริมทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ / 
 สำขำวิชำ 

2.  จัดท ำตำรำงสอนเสริม  ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
3.  เสนอคณะกรรมกำรกำรสอนเสริม (เพื่อพิจำรณำอนุมัติ) ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
4.  เตรียมกำรสอนเสริมทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  

- จัดเชิญวิทยำกร สำขำวิชำ 
- จัดเตรียมเนื้อหำที่จะออกอำกำศ ส ำข ำวิ ช ำ /ส ำนั ก เท ค โน โล ยี

กำรศึกษำ 
- จัดเตรียมกำรออกอำกำศรำยกำรสด ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

5.  กำรผลิตคู่มือนักศึกษำเข้ำรับฟังกำรสอนเสริมทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  
- ผลิตต้นฉบับคู่มือนักศึกษำ สำขำวิชำ 
- ประสำนงำนกำรจัดพิมพ์ (ส่งต้นฉบับให้ส ำนักบริกำรกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 

1 ดือนก่อนวันสอนเสริมของชุดวิชำนั้นๆ) 
ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ/ 
ส ำนักพิมพ ์

 6.  อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
- กำรจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
- ประสำนงำนกับศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. และศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

 

หมายเหตุ  ปัจจุบันกำรสอนเสริมทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้ถูกยกเลิกกำรถ่ำยทอดผ่ำนดำวเทียมแล้ว       
    ตำมมติคณะกรรมกำรกำรสอนเสริม ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 9 เมษำยน 2551 แต่ให้มีกำรผลิต 
    รำยกำรเหมือนเดิมและให้ถ่ำยทอดกำรสอนเสริมผ่ำน Internet แทน 
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2. การสอนเสริมผ่าน VCD (VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน) 

1) วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือสรุปเนื้อหำสำระของบำงหน่วยหรือชุดวิชำในบำงประเด็นท่ียำก 

(2) เพ่ือเป็นแหล่งเสริมหรือเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่นักศึกษำนอกเหนือจำกสื่อเอกสำร    

กำรสอนหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว 

(3) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำที่ไม่มีเวลำเพียงพอที่จะเดินทำงไปเข้ำรับ

กำรสอนเสริม ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

2) สาระส าคัญของเนื้อหา 

(1) สรุปเนื้อหำในประเด็นส ำคัญ ๆ ตำมโครงสร้ำงเนื้อหำในเอกสำรโสตทัศน์ 

(2) กำรบรรยำยและแทรกภำพประกอบ 

(3) กำรแทรกภำพกรำฟฟิค หรือ Power Point 

3) ความยาวของเนื้อหา 

ชุดวิชำละ ไม่เกิน 6 แผ่น (ควำมยำวแผ่นละประมำณ 60-70 นำที) 

4) ขั้นตอนการจัดท า (VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน) 

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำค ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ ได้ก ำหนด

ขั้นตอนในกำรผลิต VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน (แทนกำรสอนเสริม) 

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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ตารางที่ 17 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการผลิต VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

(แทนการสอนเสริม) (พ.ศ. 2546) 

กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.  ส ำรวจรำยชื่อชุดวิชำที่จะผลิต VCD เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร  
    เรียนกำรสอนเสริม 

ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ/สำขำวิชำ 

2.  พิจำรณำกลั่นกรองเบื้องต้น (ตำมหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย) ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
3.  เสนอคณะกรรมกำรกำรสอนเสริม (เพื่อพิจำรณำอนุมัติ) ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
4.  เตรียมกำรผลิต VCD  
    - เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชำอำจำรย์
เทคโนโลยีประจ ำชุดวิชำ หัวหน้ำศูนย์บริกำรกำรสอนทำงวิทยุโทรทัศน์ 
ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

5.  จัดเตรียมเนื้อหำที่จะผลิต สำขำวิชำ/ 
ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

6.  จัดเชิญวิทยำกร สำขำวิชำ/ 
ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

7.  ด ำเนินกำรผลิต/ค่ำตอบแทนวิทยำกร ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ/ 
สำขำวิชำ 

8.  ผลิตส ำเนำ VCD  ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
9.  จัดเก็บ/ควบคุม ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
10. เผยแพร่/จ ำหน่ำย ส ำนั กพิ มพ์  (ฝ่ ำ ย เผยแพร่ แล ะ          

จัดจ ำหน่ำย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการผลิต VCD อีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า “VCD ประจ าชุดวิชา” ซึ่งเป็นคน

ละประเภทกับ VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทั้งนี้ VCD ประจ าชุดวิชามีวัตถุประสงค์ในการผลิต

เพื่อทดแทนเทปเสียงประจ าชุดวิชาหรือ VCD ประจ าชุดวิชา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 15 หน่วย (หรือความยาว 

15 แผ่น) ไม่มีจ าหน่ายแต่จะมอบให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนพร้อมกับเอกสารการสอน ประจ าชุดวิชานั้น ๆ  
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3. การสอนเสริมผ่าน Internet 

1) วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือสรุปเนื้อหำสำระของบำงหน่วยหรือบำงชุดวิชำในบำงประเด็นที่ยำก 
(2) เพ่ือเป็นแหล่งเสริมหรือเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่นักศึกษำนอกเหนือจำกสื่อเอกสำรกำร

สอนหรือสื่ออ่ืนๆที่มีอยู่แล้ว 
(3) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำท่ีไม่มีเวลำเพียงพอจะเดินทำงไปเข้ำรับกำร

สอนเสริม ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ (ถ้ำมีอุปกรณ์รับสัญญำณถ่ำยทอดครบถ้วน 
สำมำรถรับสัญญำณถ่ำยทอด ณ ที่พักอำศัยได้) 

2) เวลาท าการสอนเสริม 
จัดให้มีกำรสอนเสริมผ่ำน Internet ในชุดวิชำที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ

มหำวิทยำลัย ชุดวิชำละ 5 วัน ๆ ละ 2 ชั่วโมง หรือ 10 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ 
3) วิธีการด าเนินการสอนเสริมผ่าน Internet 

กำรสอนเสริมผ่ำน Internet เป็นบริกำรกำรสอนเสริมอีกรูปแบบหนึ่งที่
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นบริกำรเพ่ิมเติมจำกบริกำรกำรสอนเสริม
ที่มีอยู่เดิมให้มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น โดยวิธีกำรด ำเนินกำรสอนเสริมผ่ำน Internet 
เป็นกำรสอนเสริมแบบรำยกำรสดผ่ำนเครือข่ำย Internet ซึ่งนักศึกษำสำมำรถรับฟังกำร
สอนเสริมได้ ณ สถำนที่พักอำศัยหรือสถำนที่ท ำงำน (ถ้ำมีอุปกรณ์เครือข่ำย Internet 
พร้อม) 
4) ขัน้ตอนการจัดสอนเสริมผ่าน Internet 

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำค ส ำนักบริกำรกำรศึกษำได้ก ำหนด
ขั้นตอนกำรจัดสอนเสริมผ่ำน Internet เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้  
ตารางท่ี 18 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดสอนเสริมผ่าน Internet (พ.ศ. 2551) 

กิจกรรม หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
1. ส ำรวจรำยชื่อชุดวิชำที่จะจัดสอนเสริม ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
2. จัดท ำตำรำงสอนเสริมและเผยแพร่ให้นักศึกษำทรำบ ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

3. เสนอคณะกรรมกำรกำรสอนเสริมเพื่อทรำบ ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

4. เตรียมกำรผลิตรำยกำรกำรสอนเสริมผ่ำน Internet  
- จัดเชิญวิทยำกร สำขำวิชำ 
- จัดเตรียมเนื้อหำที่จะผลิตรำยกำร สำขำวิชำ/ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กำรถ่ำยทอดสัญญำณผ่ำน Internet ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

5. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
- กำรจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
- ประสำนงำนกับศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. เพื่อถ่ำยทอดให้นักศึกษำ

ได้รับฟังกำรสอนเสริมผ่ำน Internet ณ ศูนย์วิทยำพัฒนำ มสธ. 
ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

- ประเมินผลกำรสอนเสริมผ่ำน Internet ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
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5) ตัวอย่าง ตารางสอนเสริมผ่าน Internet ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2555 (ส ำหรับ
แจ้งนักศึกษำ)  

ช่ือชุดวิชา 
ก าหนดวันสอนเสริมผ่าน Internet 

ครั้งท่ี  1 
(10.00-12.00 น.) 

ครั้งท่ี  2   
 (10.00-12.00 น.) 

ครั้งท่ี  3   
(10.00-12.00  น.) 

ครั้งท่ี  4  
(10.00-12.00  น.) 

ครั้งท่ี  5  
 (10.00-12.00 น.) 

1. 10111    ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร     9  ส.ค.56 16 ส.ค.56 30 ส.ค.56 13 ก.ย.56 20 ก.ย.56 
2. 10121    อำรยธรรมมนุษย์ 25 ก.ย.56   2 ต.ค.56       9 ต.ค.56 16 ต.ค.56 23 ต.ค.56 
3. 10131    สังคมมนุษย์     2  ก.ค.56   9 ก.ค. 56 16 ก.ค.56      23 ก.ค.56 30 ก.ค.56 
4. 10151    ไทยศึกษำ  23  ส.ค.56 6 ก.ย. 56 27 ก.ย.56 4 ต.ค. 56 11 ต.ค.56 
5. 13201    สำรสนเทศศำสตร์เบื้องต้น      5 ส.ค.56 19 ส.ค .56 2 ก.ย.56 16 ก.ย.56 30 ก.ย.56 
6. 30206    กฎหมำยธุรกิจและกำรภำษีอำกร 1 21 ส.ค.56 28 ส.ค.56  4 ก.ย.56 11 ก.ย.56      18 ก.ย.56 
7. 32303    กำรจัดกำรกำรเงิน    17 ก.ค.56       24 ก.ค.56     31 ก.ค.56      7 ส.ค. 56      14 ส.ค.56 
8. 33450    กำรบริหำรค่ำตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล          5 ก.ค.56       12 ก.ค.56     19 ก.ค.56     26 ก.ค.56      2 ส.ค. 56 
9. 41201    กฏหมำยมหำชน      6 ส.ค. 56        13 ส.ค.56     20 ส.ค.56     27 ส.ค.56       3 ก.ย.56 
10.41211   กฎหมำยแพ่ง 1      6 ก.ค.56         7 ก.ค.56      10 ก.ค.56     20 ก.ค.56      21 ก.ค. 56 
11. 41231  กฎหมำยอำญำ 1      8 ก.ค.56       22 ก.ค.56     23 ก.ย.56      7 ต.ค.56     14 ต.ค. 56 

12. 41421  กฎหมำยภำษีอำกร 1    15 ส.ค.56       22 ส.ค.56     29 ส.ค.56     5 ก.ย.56     12 ก.ย.56 

13. 41451  กฎหมำยระหว่ำงประเทศ    15 ก.ค.56       29 ก.ค.56     12 ส.ค.56     26 ส.ค.56       9 ก.ย.56 
14.71309   สถิติและกำรวิจัยทำงอำหำรและโภชนำกำร    10 ก.ย.56       17 ก.ย.56     24 ก.ย.56      1 ต.ค.56      8 ต.ค. 56 
15.81311  หลักและวิธีกำรศึกษำทำงรัฐศำสตร์     28 ก.ค.56        4 ส.ค.56     29 ก.ย.56     13 ต.ค.56     20 ต.ค.56 
16.81314   หลักเบื้องต้นของกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์     14 ก.ย.56        21 ก.ย.56     28 ก.ย.56       5 ต.ค.56     12 ต.ค.56 
17.90406   ดิน น้ ำ และปุ๋ย     3 ส.ค.56      10 ส.ค.56     17 ส.ค.56     24 ส.ค.56     31 ส.ค.56 
18.92116   ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์       4 ก.ค.56      11 ก.ค.56     18 ก.ค.56     25 ก.ค.56       1 ส.ค.56 
19.91108   ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรเกษตร     19 ก.ย.56      26 ก.ย.56       3 ต.ค.56                 10 ต.ค 56     17 ต.ค.56 
20. 96413  กำรออกแบบและพัฒนำเว็บ     13 ก.ค.56      27 ก.ค.56       11 ส.ค.56     18 ส.ค.56      7 ก.ย.56 
21. 99314  โครงสร้ำงข้อมูลและข้ันตอนวิธี     25 ส.ค.56       1 ก.ย.56       8 ก.ย 56                    15 ก.ย.56       25 ก.ย.56 

 

ที่มา : ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำค ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

ค าชี้แจง :  กำรสอนเสริมผ่ำน Internet (e-Tutorial) เป็นบริกำรกำรศึกษำอีกรูปแบบหนึ่งที่มีกำร
ถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำกำรผ่ำนระบบเครือข่ำย Internet โดยอำจำรย์ผู้สอนจะท ำกำรสอนอยู่ที่
มหำวิทยำลัย ในขณะเดียวกันนักศึกษำสำมำรถรับฟังกำรอสนเสริมได้ ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ            
ที่ให้บริกำร (รวม 10 แห่ง) หรือสถำนที่พักอำศัยของตน (กรณีท่ีนักศึกษำมีเครื่องคอมพิวเตอร์และมีกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำย Internet) 
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สรุปเชิงสังเคราะห์ : รูปแบบและวิธีการการสอนเสริม 
 

กำรสอนเสริมในระบบกำรศึกษำทำงไกล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จ ำแนกได้เป็น 2 
รูปแบบ คือ กำรสอนเสริมแบบเผชิญหน้ำ และกำรสอนเสริมผ่ำนสื่อ 

1. การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า 
ค ำนิยำม  
  กำรสอนเสริมแบบเผชิญหน้ำ หมำยถึง กำรสอนเสริมที่อำจำรย์ผู้สอนเดินทำงไปสอน
เสริมหรือพบปะนักศึกษำ ณ วัน/เวลำ/สถำนที่ท่ีก ำหนด มี 3 ประเภท ดังนี้ 
 

ประเภทการ
สอนเสริม 

วิธีการ 
สอนเสริม 

จ านวนชั่วโมง
การสอนเสริม 

สถานที่สอน
เสริม 

หลักเกณฑก์ารพิจารณาชุดวิชา 

1. กำรสอนเสริม
ประจ ำภำค 
กำรศึกษำ 

- สรุปประเด็น
ส ำคัญ 

ชุ ด วิ ช ำล ะ  2 -3 
ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 
(วันละ 5 ชั่วโมง) 

ศู น ย์ บ ริ ก ำ ร
กำรศึกษำ มสธ. 

- เป็ นชุ ดวิช ำ ท่ี เคยจั ดสอนเสริม
มำแล้วในภำคกำรศึกษำล่ำสุด 

- สถิติ นัก ศึกษำลงทะเบี ยนเรียน
ย้อนหลัง 3 ภำคกำรศึกษำ ค่ำเฉลี่ย
ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป 

2. กำรสอนเสริม
กรณีพิเศษ 

1) ก ำ ร ส อ น
เ ส ริ ม ใ น
เรือนจ ำ/ 
ทัณฑสถำน 

- สรุปประเด็น
ส ำคัญ 

ชุดวิชำละ 2 ครั้ง 
ค รั้ ง ล ะ  1  วั น   
(วันละ 5 ชั่วโมง) 

สถำนท่ีคุมขัง - เป็นชุดวิชำท่ีมีกำรจัดสอนเสริม
ประจ ำภ ำคก ำร ศึกษ ำในภ ำค
กำรศึกษำน้ันๆ 

- นักศึกษำแสดงควำมจ ำนงรวมกัน
ตั้งแต่  8 คนขึ้นไปต่อชุดวิชำต่อ
สถำนท่ี 

2) ก ำ ร ส อ น
เสริมโดยกำร
นัดหมำย 

- สรุปประเด็น
ส ำคัญ 

ชุดวิชำละ 2 ครั้ง 
ค รั้ ง ล ะ  1  วั น    
(วันละ 5 ชั่วโมง) 

ศู น ย์ บ ริ ก ำ ร
กำรศึกษำ มสธ. 

- เป็นชุดวิชำท่ีมีกำรจัดสอนเสริม
ป ระจ ำภ ำคก ำร ศึกษ ำในภ ำค
กำรศึกษำน้ันๆ 

- มีนักศึกษำแสดงควำมจ ำนงร่วมกัน
ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อชุดวิชำต่อ
สถำนท่ี 

3) ก ำ ร ส อ น
เส ริ ม ต ำ ม
โ ค ร ง ก ำ ร
ควำมร่วมมือ 

- สรุปประเด็น
ส ำคัญ 

ชุดวิชำละ 2 ครั้ง 
ค รั้ ง ล ะ  1  วั น   
(วันละ 5 ชั่วโมง) 

ส ถ ำ น ท่ี
ประกอบกำร
เอกชน 

- เป็นชุดวิชำท่ีมีกำรจัดสอนเสริม
ป ระจ ำภ ำคก ำร ศึกษ ำในภ ำค
กำรศึกษำน้ันๆ 

- มีนักศึกษำแสดงควำมจ ำนงร่วมกัน 
ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อชุดวิชำต่อ
สถำนท่ี 

- เป็ น โค ร งก ำรค วำม ร่ ว ม มื อ ท่ี
มหำวิทยำลัย ลงนำม MOU 

- สถำนท่ีสอนเสริมเป็นผู้รับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินกำรท้ังหมด เช่น 
จัดเตรียมสถำนท่ี แจ้งนักศึกษำ 
เป็นต้น 
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ประเภทการ
สอนเสริม 

วิธีการ 
สอนเสริม 

จ านวนชั่วโมง
การสอนเสริม 

สถานที่สอน
เสริม 

หลักเกณฑก์ารพิจารณาชุดวิชา 

3. กิจกรรม 
เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพ
กำรเรียนกำร
ส อ น  ( ส อ น
เสริมแบบเข้ม) 

- สรุปประเด็น
ส ำคัญ  หรือ
ติ ว เข้ ม เพื่ อ
เ ต รี ย ม ตั ว
ก่อนสอบไล ่

- มีคะแนนใน
ชั่วโมงเรียน 
30% สอบไล่ 
70% 

ชุดวิชำละ 2 ครั้ง 
ค รั้ ง ล ะ  2  วั น   
(วันละ 5 ชั่วโมง) 

ศู น ย์ บ ริ ก ำ ร
กำรศึกษำ มสธ. 
ภู มิ ภ ำคละ  1 
แ ห่ ง  (ร ว ม  4 
ภูมิภำค ได้แก่ 
ก ล ำ ง  เห นื อ 
ตะวันออกเฉียง
เหนือ ใต้) 

- ส ำรวจควำมต้องกำรของนักศึกษำ
ในชุดวิชำท่ีมีเน้ือหำยำก สอบตก
มำก 

- มีนักศึกษำแสดงควำมจ ำนง ตั้งแต่ 
20 คนขึ้นไปต่อชุดวิชำต่อสถำนท่ี 

- อนุมัติให้ด ำเนินกำรได้ สำขำวิชำ
ละ 1 ชุดวิชำต่อภำคกำรศึกษำ 
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2. การสอนเสริมผ่านสื่อ 
ค านิยาม 
 กำรสอนเสริมผ่ำนสื่อ หมำยถึง กำรสอนเสริมที่อำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำอยู่  
ห่ ำงไกลกัน แต่สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ โดยผ่ำนสื่ อเทคโนโลยีที่ มีอยู่ ในปั จจุบัน                          
มี 5 ประเภท ดังนี้ 
 

ประเภทการสอนเสริม วิธีการสอนเสริม 
จ านวนชั่วโมง 
/จ านวนแผ่น 

หมายเหตุ 

1. ก ำ ร ส อ น เ ส ริ ม
ท ำ ง ไ ก ล ผ่ ำ น
ดำวเทียม 

จัดสอนเสริมรำยกำรสด ณ  
ที่ท ำกำร มสธ. และถ่ำยทอด
ทั่วประเทศ 

ชุ ด วิ ช ำ ล ะ  2 -3 
ครั้ ง ๆ  ละ 1 วัน 
วันละ  3  ช่ั ว โม ง 
(09.00-12.00 น.) 

ปั จ จุ บั น ย ก เลิ ก ก ำ ร
ถ่ำยทอดผ่ำนดำวเทียม
แ ล้ ว ต ำ ม ม ติ
คณะกรรมกำรกำรสอน
เสริมครั้ ง ที่  4 /2551 
วันที่ 9 เมษำยน 2551 
และให้ ถ่ ำยทอดผ่ ำน 
Web site แทน 

2. กำรสอนเสริมผ่ำน 
VCD (แทนกำรสอน
เสริม) 

ผลิตรำยกำรสอนเสริม ใน
รูปแบบ VCD และบริกำรฉำย
ให้นักศึกษำชม ในวัน/เวลำ ที่
ปรำกฏในตำรำงสอนเสริม 
ทดแทนบำงชุดวิชำที่ไม่มีกำร
จัดเชิญอำจำรย์สอนเสริม 

บ ร ร จุ เ นื้ อ ห ำ     
ชุ ด วิ ช ำ ล ะ  1 -3 
แผ่น (ต่อกำรสอน
เสริม 1 ครั้ง) 

VCD ไม่มีจ ำหน่ำย 

3. VCD เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภ ำพกำร
เรียนกำรสอน (แทน
กำรสอนเสริม) 

สรุปเนื้อหำกำรสอนเสริมใน
รูปแบบ VCD และจ ำหน่ำย
ให้กับนักศึกษำที่สนใจ 

บรรจุ เนื้อหำ ชุด
วิชำละ 1-6 แผ่น 

รำคำแผ่นละ 50.- บำท 
(จ ำหน่ำยเป็นชุด) 

4. กำรสอนเสริมผ่ำน
ร ะ บ บ  VDO 
Conference 

จัดสอนเสริมรำยกำรสด ณ ที่
ท ำกำร มสธ. และถ่ำยทอด
ผ่ ำ น ร ะ บ บ  VDO 
Conference ไปยังศูนย์วิทย
พัฒนำ มสธ. 

ชุดวิชำละ 2 วัน 
ติ ด กั น  ( เส ำ ร์ -
อำทิตย์) วันละ 5 
ช่ัวโมง 

ปั จ จุ บั น ย ก เลิ ก แ ล้ ว 
เนื่องจำกมีข้อขัดข้องใน
กำรส่งสัญญำณภำพและ
เสียง 

5. กำรสอนเสริมผ่ำน 
Internet           
(e-tutorial) 

จัดสอนเสริมรำยกำรสด ณ ที่
ท ำกำร มสธ. และถ่ำยทอด
ผ่ำนระบบเครือข่ำย Internet 
ให้นักศึกษำได้รับฟังกำรสอน
เส ริ ม  ณ  บ้ ำ น พั ก อ ำศั ย 
สถำนที่ท ำงำน และศูนย์วิทย
พัฒนำ มสธ. 

ชุดวิชำละ 5 วัน ๆ 
ละ 2 ช่ัวโมง (รวม 
10 ชม . ต่ อภำค
กำรศึกษำ) 

- ติ ด ต ำมก ำห นดวั น
ส อ น เส ริ ม ได้ จ ำ ก
ต ำ ร ำ ง ส อ น เส ริ ม
ประจ ำภำคกำรศึกษำ
และ web site มสธ. 

- มีกำรส ำเนำรำยกำร
สอนเสริมในรูป DVD 
จ ำหน่ำยรำคำแผ่นละ 
200.- บำท 

 



บทท่ี 5 

สรุป ปัญหาการสอนเสริม และข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 การสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายถึง การบริการทางวิชาการที่จัดให้    
มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในลักษณะของการเสริมเติมเต็ม     
ในเฉพาะประเด็นส าคัญที่นักศึกษาไม่สามารถท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง หลังจากที่ได้ศึกษาจากสื่อ
หลักและสื่อการศึกษาอ่ืน ๆ มาแล้ว โดยการบริการการสอนเสริม จ าแนกได้ เป็น 2 รูปแบบ               
คือ การสอนเสริมแบบเผชิญหน้าหรือแบบในชั้นเรียน กับการสอนเสริมผ่านสื่อหรือแบบผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
 ในการด าเนินงานบริการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ที่รับผิดชอบได้
ตระหนักและได้ให้ความส าคัญในกิจกรรมบริการการศึกษาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง โดยได้
มีการท างานเชิงสังเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขหลัก เกณฑ์ วิธีการ       
แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกาและเพ่ือให้
นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติใหม่ของมหาวิทยาลัยและใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการจัดสอนเสริมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรน าเสนองานเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับ 
“พัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” โดยมีวัตถุประสงค์ของการน าเสนองาน
เชิ งสั ง เค ราะห์  ป ระกอบ ด้ วย  (1 ) เพ่ื อจั ดท าฐานข้ อมู ลที่ ส าคัญ ด้ านการสอน เสริม ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเป็นองค์ความรู้เพ่ือใช้ส าหรับศึกษา
ค้นคว้าหรือเป็นเอกสารอ้างอิงในระดับมหาวิทยาลัย (2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการสอนเสริมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความชัดเจนในโครงสร้าง องค์ประกอบของงาน ขั้นตอนและ
กระบวนการในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดแย้งอันเกิดจากการปฏิบัติงานได้
ทันท่วงที และ (3) เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามระบบงานการสอนเสริมและองค์ประกอบของงานการ
สอนเสริมได้ทุกขั้นตอน เพราะได้มีการแยกแยะองค์ประกอบของภาระงานด้านการสอนเสริมไว้อย่าง
เป็นระบบและครบถ้วน พร้อมนี้ผู้น าเสนองานเชิงสังเคราะห์ได้ก าหนดประเด็นในการน าเสนองานเชิง
สั ง เคราะห์ ในครั้ งนี้ รวม  2  ประเด็ น  คื อ  (1 ) พัฒ นา การการสอน เสริมของมหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2) หลักเกณฑ์และรูปแบบการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-   
ธรรมาธิราช สรุปงานเชิงสังเคราะห์ ได้ดังนี้ 
1  พัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 พัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบและวิธีการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนท าให้นักศึกษา
ได้รับบริการการสอนเสริมในรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งสามารถแบ่งระยะเวลา
ของการพัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกเป็น 3 ระยะเวลา และแต่ละ
ระยะเวลาจะจ าแนกแยกย่อยออกเป็นช่วงเวลาได้อีกตามความเหมาะสม ดังนี้ 
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ระยท่ี 1 การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า 

 การสอนเสริมแบบเผชิญหน้าหรือการสอนเสริมแบบในชั้นเรียน ถือเป็นการจัดสอนเสริมแบบ
ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์   
สอนเสริมทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปท าการสอนเสริมหรือพบปะนักศึกษาตามวัน/
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในตารางสอนเสริมที่แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า แบ่งเป็น 
4 ช่วงเวลา ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 การจัดระบบการสอนเสริม (ปี พ.ศ. 2523) 
 การบริการการสอนเสริมเป็นระบบบริการการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีขึ้นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย-      
ธรรมาธิราช ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลเป็นแห่งแรกในประเทศไทยได้มีการ
น าแนวคิดการจัดสอนเสริมเพ่ือเป็นบริการนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเปิดในต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนในระบบการศึกษาทางไกลได้ประสบ
ผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการจัดระบบการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย ให้
ครอบคลุมความต้องการของนักศึกษาและความพร้อมของมหาวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กัน โดยมีประเด็น
ส าคัญของการจัดสอนเสริม คือ การก าหนดรูปแบบวันสอนเสริม การก าหนดคุณลักษณะอาจารย์สอน
เสริม การก าหนดสถานที่สอนเสริม เป็นต้น 
 สถานที่สอนเสริม ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการด า เนินงานจัดสอนเสริมของ
มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีชั้นเรียนเป็นของตนเอง จึงได้มีการขอความ
ร่วมมือเชิงนโยบายกับสถาบันการศึกษาในขณะนั้น ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และกรมสามัญ
ศึกษา เพ่ือร่วมกันใช้ทรัพยากรของชาติที่มีการลงทุนไว้อย่างมากมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 
ทรัพยากรอาคารสถานที่ และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการ
ประกาศแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการขึ้ นคณ ะหนึ่ ง ให้ ท าหน้ าที่ เชื่ อม โยงความสั ม พันธ์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังกล่าว เพ่ือร่วมกันใช้ทรัพยากรของชาติ
ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ชื่อ “คณะกรรมการประสานงานบริการการศึกษา” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิ กายน  พ .ศ . 2523 ประกอบด้ วยบุ คคลที่ เป็ นหั วหน้ าหน่ วยงานราชการภายนอก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับอธิบดีและระดับผู้อ านวยการของแต่ละส่วนราชการที่ขอความ
ร่วมมือ 
 ดังนั้น ในช่วงของการจัดระบบการสอนเสริม มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ภายใต้การเชื่อมโยงของคณะกรรมการประสานงานบริการการศึกษา เป็นศูนย์บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการสอนเสริมให้กับนัก ศึกษาอย่างทั่วถึง 
ประกอบด้วย วิทยาลัยครู จ านวน 30 แห่ง มหาวิทยาลัยในภูมิภาค 4 แห่ง จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 
2523 นอกจากนี้ได้มีการก าหนดให้มีการสอนเสริม ชุดวิชาละ 3 ครั้ง (หรือ 3 วัน) ครั้งละ 2½ ชั่วโมง 
หรือ 7½ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา มีการจัดเชิญอาจารย์สอนเสริม โดยแบ่งอาจารย์สอนเสริมออกเป็น 
2 ประเภท คือ อาจารย์สอนพิเศษ หมายถึง อาจารย์ที่คัดเลือกจากอาจารย์ ในท้องถิ่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และอาจารย์
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สัญจร หมายถึง อาจารย์สอนเสริมที่คัดเลือกไปจากส่วนกลาง ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธาราช และอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีภูมิล าเนาอยู่ในส่วนกลาง 
ช่วงท่ี 2 การขยายบริการการสอนเสริม (ปี พ.ศ 2525) 

 เนื่องจาก ในปี พ.ศ.2524 และปี พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นอีกรวม 
7 สาขาวิชา และมีการเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมอีก 14 ชุดวิชา ประกอบกับได้มีการก าหนด
เป็นนโยบายในขณะนั้นว่า การสอนเสริมเป็นส่วนส าคัญของระบบการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะต้องด าเนินการอย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 
ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้มีการขยายบริการการสอนเสริมพร้อมกับมีการก าหนดหลักเกณฑ์      
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กล่าวคือ 

1) มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาท่ัวประเทศ โดยมีการแต่งตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ า 
จังหวัดที่อยู่ภายใต้สังกัดของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  (หรือภายใต้สังกัด           
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : สพฐ. ในปัจจุบัน) เป็นศูนย์บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระดับจังหวัดครบทุกจังหวัด 

2) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษา ประกอบด้วย 
(1) การจัดบริการการสอนเสริม 
(2) การจัดสนามสอบ 
(3) การให้ค าปรึกษาและแนะน านักศึกษา 

3) มีการก าหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสอนเสริม ดังนี้  
(1) ก าหนดให้มีการจัดสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาที่เป็นวิทยาลัยครูในส่วนกลาง    

3 แห่ง มหาวิทยาลัยในภูมิภาค 8 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษาประจังหวัด (อาจสอน
เสริมไม่ครบทุกจังหวัดก็ได้) 

(2) ก าหนดวิธีการสอนเสริม โดยได้มีการก าหนดวิธีการสอนเสริมของอาจารย์สอนเสริมไว้
กว้าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับอาจารย์สอนเสริม ประกอบด้ วย การอธิบาย 
(หมายถึง การขยายแนวคิดพร้อมทั้งเน้นเนื้อหาสาระที่ส าคัญของชุดวิชา) การ
อภิปราย (หมายถึง การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ) 
การให้ความกระจ่าง (หมายถึง การตอบข้อซักถามหรือปัญหาที่นักศึกษาไม่เข้าใจ) 

4) มีการจัดสัมมนาอาจารย์สอนเสริม โดยมีการจัดสัมมนาอาจารย์สอนเสริมรวม 2 ครั้ง 
เพ่ือให้อาจารย์สอนเสริมได้รับทราบหลักการและวัตถุประสงค์ของการสอนเสริม รับทราบ
พฤติกรรมของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล รับทราบรูปแบบและวิธีการสอนเสริมที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแต่ละชุดวิชา และเปิดโอกาสให้อาจารย์สอนเสริมได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแบบทดสอบในชุดวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนเสริม โดยครั้งที่ 1 
จัดให้มีการสัมมนาอาจารย์สอนเสริม เมื่อวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2526 ณ โรงแรม    
เมอร์ลินพัทยา จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 224 คน และครั้งที่ 2 จัดให้มีการสัมมนา
อาจารย์สอนเสริม เมื่อวันที่  27 -28 พฤศจิกายน 2526 ณ  โรงแรมโรสการ์ เด้น           
สวนสามพราน  จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 300 คน 
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ช่วงท่ี 3 การปรับปรุงการสอนเสริม (ปี พ.ศ. 2527) 

 เนื่องจาก ปรากฏว่า ในภาคการศึกษาที่ 2/2526 มีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริม โดยเฉลี่ย
ทุกชุดวิชา เพียงร้อยละ 5.09 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งถือว่าเป็นสถิติร้อยละการเข้ารับฟังการ
สอนเสริมของนักศึกษาที่ต่ ามาก ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยจึงได้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนให้มี
การปรับปรุงการสอนเสริมครั้งใหญ่ กล่าวคือ 

1) มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาชุดวิชา โดยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ชุดวิชาที่จะจัดให้มีการสอนเสริมเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย (1) เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก (2) เป็น      
ชุดวิชาที่มีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก (3) เป็นชุดวิชาที่มีความพร้อมในการจัดหาอาจารย์สอน
เสริม (4) เป็นชุดวิชาที่มีนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมมากกว่า 10%  ในการจัดสอนเสริมที่ผ่านมา    
(5) เป็นชุดวิชาที่มีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก 

2) มีการก าหนดประเภทศูนย์บริการการศึกษา เนื่องจากต้องการให้มีการหมุนเวียนอาจารย์ 
ออกไปพบปะนักศึกษาทุกศูนย์บริการการศึกษาอย่างทั่วถึง แต่ศูนย์บริการการศึกษามีเป็นจ านวนมาก
และอยู่อย่างกระจัดกระจาย จึงก าหนดให้มีการแบ่งศูนย์บริการการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ    
ศูนย์หลัก ศูนย์รอง และ ศูนย์เล็ก พร้อมกับควบรวมศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือลดภาระในการเดินทาง
ของอาจารย์ เป็น 5 แบบ ดังนี้ 

(1) แบบที่ 1 ศูนย์หลัก + ศูนย์เล็ก สอนเสริมที่ศูนย์หลัก 
(2) แบบที่ 2 ศูนย์รอง + ศูนย์เล็ก สอนเสริมที่ศูนย์รอง 
(3) แบบที่ 3 ศูนย์หลัก + ศูนย์รอง  สอนเสริมที่ศูนย์หลัก (หรืออาจสลับกับศูนย์รองก็ได้) 
(4) แบบที่ 4 ศูนย์รอง + ศูนย์รอง สอนเสริมที่ศูนย์รอง (เลือกแห่งใดแห่งหนึ่ง) 
(5) แบบที่ 5 ศูนย์เล็ก + ศูนย์เล็ก สอนเสริมที่ศูนย์เล็ก (ให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็น) 

3) มีการก าหนดเวลาท าการสอนเสริมใหม่ โดยก าหนดให้แต่ละชุดวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้จัด 
มีการสอนเสริม ท าการสอนเสริมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 

(1) รูปแบบหลัก ให้ท าการสอนเสริมชุดวิชาละ 2 วัน ๆ ละ 5 ชั่วโมง หรือ รวมเป็น     
10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

(2) รูปแบบเพิ่มเติม ให้ท าการสอนเสริม ชุดวิชาละ 3 วัน ๆ ละ 3 ชั่ วโมง หรือรวมเป็น    
9 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ใช้ส าหรับชุดวิชาที่ไม่สามารถท าการสอนเสริมในรูปแบบ
หลักได้ เพราะมีเนื้อหาแยกออกจากกันเป็น 3 ส่วน 

(3) รูปแบบเข้ม ให้ท าการสอนเสริม ชุดวิชาละ 2 วันติดกันวันละ 5 ชั่วโมง หรือ รวมเป็น   
10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ใช้ส าหรับชุดวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายกัน ให้มีการสอนเสริม
เป็นทีม โดยการรวมเนื้อหาที่จะท าการสอนเสริมเข้าด้วยกัน แล้วด าเนินการสอนเสริม
แบบเข้ม 2 วันติดกัน และให้จัดสอนเสริมที่ศูนย์หลักเท่านั้น 
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4) สื่อประกอบการสอนเสริม เนื่องจากอาจารย์แต่ละคนมีรูปแบบและวิธีการสอนเสริมที่ 
หลากหลายแตกต่างกัน ประกอบกับมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะให้อาจารย์
ได้พร้อมกันทุกคนในวัน/เวลา และศูนย์บริการการศึกษาแห่งเดียวกัน ดังนั้น จึงได้มีการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนเสริมที่เอ้ือต่อการใช้เทคนิคโสตทัศน์ส าหรับการสอนเสริม  ซึ่งต่อมาเรียกเอกสาร
ประกอบการสอนเสริมนี้ว่า “เอกสารโสตทัศน์” เพ่ือแจกให้กับนักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอนเสริม และ
มอบให้กับอาจารย์สอนเสริมทุกคนใช้เป็นแนวทางในการสอนเสริมเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุก
ศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศ และให้ยกเลิกการขอใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้น
มา ยกเว้นบางชุดวิชาที่มีความจ าเป็น เช่น เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สถิติ คณิตศาสตร์  หรือ      
ชุดวิชาที่จ าเป็นต้องมีการอธิบายทางด้านสื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 
ช่วงท่ี 4 การสอนเสริมหลากหลายรูปแบบ (พ.ศ. 2528) 
 เนื่องจากการปรับปรุงการจัดสอนเสริมที่ผ่านมา ท าให้มีแนวทางในการจัดสอนเสริมที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และเห็นว่าน่าจะมีการขยายบริการการสอนเสริมเพ่ิมเติมอีกให้มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมความต้องการของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลให้มากท่ีสุด ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว 
จึงได้มีแนวคิดต่าง ๆ รวมทั้งมีการขยายบริการการสอนเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ดังนี้ 

1) ความพยายามที่จะก าหนดให้การสอนเสริมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน กล่าวคือ  
เนื่องจากเห็นว่าเพ่ือเป็นการสร้างควมอบอุ่นใจและสร้างความคุ้นเคยต่อกันระหว่างนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย (กับอาจารย์) จึงได้มีการพิจารณาหาแนวทางให้มีการจัดสอนเสริมในลักษณะที่การสอน
เสริมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยนักศึกษาจะต้องได้เข้ารับฟังการ
สอนเสริมคนละ ไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนครั้งที่แต่ละกลุ่มชุดวิชาของแต่ละหลักสูตรจะก าหนดไว้
และจัดให้มีการสอนเสริมตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาคนนั้น ๆ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อแนวทางการจัดการสอนเสริมในลักษณะที่การสอนเสริมเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนได้ถูกเวียนแจ้งเพ่ือขอความเห็นชอบไปยังสาขาวิชาต่าง ๆ ในขณะนั้น ปรากฏว่า 
สาขาวิชาส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพราะเห็นว่า เป็นการขัดต่อปณิธานของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งไม่ได้บังคับให้นักศึกษาต้องเข้า
ชั้นเรียน นอกจากนี้ยังเห็นว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาด้วย 

2) มีการจัดสอนเสริมในเรือนจ า/ทัณฑสถาน กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย (ต้นสังกัดเดิมในขณะนั้น) ได้มีการขยาย          
โอกาสทางการศึกษาไปสู่ผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานที่ มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราชและกรมราชทัณฑ์ก าหนด สามารถสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได ้
 ต่อมาในภาคการศึกษาที่ 1/2528 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีการสอนเสริม
ให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานเป็นครั้งแรก โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์
เบื้องต้น คือ จะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อสถานที่ ปรากฏว่ าที่
เรือนจ ากลางบางขวางมีชุดวิชาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวจ านวน 6 ชุดวิชา และมีการจัด       
สอนเสริมให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังที่เรือนจ ากลางบางขวาง ทั้ง 6 ชุดวิชา โดยให้จัดสอนเสริม 
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ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ท าการสอนเสริมระหว่าง
เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุดวิชาละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ยกเว้นชุดวิชามนุษย์กับอารยรรม ให้จัด
สอนเสริม 2 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง ผลการด าเนินการจัดสอนเสริมในครั้งนั้น พบว่า มีนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนและเข้ารับฟังการสอนเสริมในแต่ละชุดวิชาครบ 100% ทุกชุดวิชา 

3) การสอนเสริมโดยการนัดหมาย ด้วยการจัดสอนเสริมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถือเป็นการ 
ด าเนินการจัดสอนเสริมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยแต่เพียงฝ่ายเดียวท าให้นักศึกษา
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการของตนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงได้มีการ เสนอโครงการการจัด
สอนเสริมโดยการนัดหมาย เพ่ือให้นักศึกษาก าหนดความต้องการของตนเองผ่านชมรมนักศึกษา ทั้งนี้มี
การก าหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้น คือ จะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและแสดงจ านงต่อมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อสถานที่ ปรากฏว่าในภาคการศึกษาที่  1/2532 ซึ่งเป็นภาคการศึกษา
แรกที่เริ่มโครงการ มีชุดวิชาที่นักศึกษาแสดงความจ านงผ่านชมรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ดังกล่าวและมีการด าเนินการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายให้กับนักศึกษา รวม 2 ชมรม คือ ชมรม
นักศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ชุดวิชา (ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และชุดวิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์) และชมรมนักศึกษาจังหวัดล าปาง 1 ชุดวิชา (ชุดวิชาสถิติ
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ) 
 ผลการด าเนินการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายผ่านชมรมนักศึกษาเป็นครั้งแรก พบว่า         
มีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริมมากกว่าจ านวนนักศึกษาที่แสดงความจ านงเกือบทุกชุดวิชา คือ        
ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น มีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริม จ านวน 55 คน (แสดงความจ านง 
15 คน) ชุดวิชาคณิตศาสาตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริม จ านวน 45 คน 
(แสดงความจ านง 40 คน) และชุดวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจมีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริม 
จ านวน 18 คน (แสดงความจ านง 19 คน) 
ระยะที่ 2 การสอนเสริมแนวใหม่ 
 การสอนเสริมแนวใหม่ ถือเป็นการสอนเสริมที่มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนเสริมที่
แตกต่างไปจากการสอนเสริมที่เคยมีอยู่เดิม ท าให้นักศึกษาได้รับโอกาสและเพ่ิมโอกาสในการรับฟังการ
สอนเสริมมากขึ้น รวมทั้งท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเข้ารับฟังการสอนเสริมอย่างคุ้มค่า โดย
การสอนเสริมแนวใหม่ ประกอบด้วย การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม การสอนเสริมแบบบูรณาการ 
และการสอนเสริมแบบเข้ม สรุปได้ดังนี้ 

1) การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ในการขอใช้ช่องสัญญาณ
ถ่ายทอดรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (โรงเรียนวังไกล
กังวล) โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ต่อกัน เช่น การพัฒนาครูผู้สอน การ
พัฒนาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ การพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาบุคลากรฝ่าย
เทคนิค เป็นต้น ทั้งนี้การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยโดยส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ได้ด าเนินการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2543 เป็นครั้ง
แรก ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 รวม 11 ชุดวิชา จ านวน 36 รายการ (ความ
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ยาวรายการละ 3 ชั่วโมง) ได้แก่  1) ชุดวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2) ชุดวิชาสถิติและการวิจัย
สื่อสารมวลชน 3) ชุดวิชาสถิติและการประเมินผลการศึกษา 4) ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 5) สถิติ
ธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 6) ชุดวิชากฎหมายรหว่างประเทศ 7) ชุดวิชาสถิติและการวิจัย
ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8) ชุดวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 9) ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทาง 
คหกรรมศาสตร์ 10) ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 11) ชุดวิชาไทยศึกษา โดยมีนักศึกษา
ลงทะเบียนรวม 11 ชุดวิชา จ านวน 31,000 คน จากการประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่รับฟัง
การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม (โดยการส ารวจของส านักบริการการศึกษา) ซึ่งได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จ านวน 1,621 ราย พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละชุดวิชาดังกล่าวได้ให้ความ
สนใจและเดินทางไปรับฟังการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ศูนย์บริการการศึกษา ตลอดจนมีการ
รับฟังการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ณ บ้านพักอาศัย (กรณีผู้ที่มีเครื่องรับสัญญาณ) โดยนักศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นว่าได้รับประโยชน์จากการรับฟังการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ในระดับมาก ใน
ด้านต่าง ๆ   รวม 4 ด้าน คือ ช่วยให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้นักศึกษาสามารถจดจ า
ความรู้ได้แม่นย ายิ่งขึ้น ช่วยให้นักศึกษาได้คลายปัญหาข้อสงสัย และช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้
เพ่ิมเติม 
 แต่อย่างไรก็ตาม การจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมได้ด าเนินการให้บริการนักศึกษา
เรื่อยมาทุกภาคการศึกษาเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 7 ชุดวิชา จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2551 จึงได้มีการ
ยกเลิกการถ่ายทอดการสอนเสริมรายการสดผ่านดาวเทียม เพราะว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน
อ่ืนมาทดแทนที่สะดวกและรวดเร็วกว่าคือ เทคโนโลยีด้านเครือข่าย Internet จึงให้น ารายการการสอน
เสริมที่ผลิตเพื่อถ่ายทอดผ่านดาวเทียมไปถ่ายทอดผ่านเครือข่าย Internet แทน 

2) การสอนเสริมแบบบูรณาการ ในปี พ.ศ.2545 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้มี 
การเสนอแนวคิดการสอนเสริมแบบบูรณาการ (Integrated Tutorial Approach) กล่าวคือ การสอน
เสริมแบบบูรณาการ เป็นการสอนเสริมแบบผสมผสานระหว่างการสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(Electronics Tutorial) กับการสอนเสริมแบบเผชิญหน้า (Face to Face Tutorial) เข้าด้วยกัน      
โดยนักศึกษาจะต้องมีการลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการสอนเสริม (นักศึกษามีการช าระค่าใช้จ่ายส่วนนี้) 
แล้วนักศึกษาจะได้รับชุดการสอนเสริมและเข้าสู่ระบบการสอนเสริมแบบบูรณาการตามแต่ละขั้นตอน  
 อย่างไรก็ตาม หลังจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอนุมัติให้มีการสอนเสริม
แบบบูรณาการ และคณะกรรมการการสอนเสริมมีมติให้มีการสอนเสริมแบบบูรณาการน าร่อง ในภาค
การศึกษาที่ 1/2546 จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  แต่
ปรากฏว่าทั้ง 2 สาขาวิชา ไม่พร้อมที่จะจัดส่งรายชื่อชุดวิชาที่ประสงค์จะจัดสอนเสริมแบบบูรณาการ
ให้กับส านักบริการการศึกษาด าเนินการได้ ท าให้ข้อเสนอของการสอนเสริมแบบบูรณาการของ
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ จึงเป็นเพียงข้อเสนอที่ล้ าค่าส าหรับการพัฒนาการจัดสอนเสริมใน
ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
นักศึกษาได้รับประโยชน์และส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาตามข้อเสนอของการสอนเสริม
แบบบูรณาการอย่างน่าเสียดาย 

3) การสอนเสริมแบบเข้ม ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการสอนเสริมแบบเข้ม 



176 
 

ตามข้อเสนอของส านักบริการการศึกษา เนื่องจากขณะนั้นส านักบริการการศึกษาเห็นว่าการสอนเสริม
ประจ าภาคการศกึษาในรูปแบบเดิม ยังไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเท่าที่ควร กล่าวคือ บางชุดวิชา
มีนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมน้อยมาก หรือบางชุดวิชาในบางศูนย์บริการการศึกษา ไม่มีนักศึกษาเข้า
รับการสอนเสริมติดต่อกัน 3-4 ภาคการศึกษา ท าให้มหาวิทยาลัยสูญเสียงบประมาณปีละเป็นจ านวน
มาก ประกอบกับข้อเสนอการสอนเสริมแบบบูรณาการยังอยู่ในความสนใจ น่าจะน าบางส่วนที่ไม่มีความ
ยุ่งยากน ามาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้ เช่น หลักการการสอนเสริมเข้ม (Intersive 
Tutorial) จึ งได้ เสนอโครงการการสอนเสริมแบบเข้มต่อคณะกรรมการการสอนเสริม และ 
คณะกรรมการการสอนเสริมมีมติอนุมัติให้ด าเนินการได้ในเวลาต่อมา 
 การสอนเสริมแบบเข้ม หมายถึง กิจกรรมบริการทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ    
ในเนื้อหาวิชาแก่นักศึกษา หลังจากที่ได้ศึกษาด้วยตนเองมาแล้ว โดยจัดให้มีขึ้นก่อนวันสอบไล่ หรือมี
ลักษณะเป็นการติวก่อนสอบไล่ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 650 บาทต่อชุดวิชา และจะได้รับ
คะแนนเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมคนละไม่เกิน 30 คะแนน ส่วนที่เหลือจะต้องเข้าสอบไล่ปลายภาค 
70 คะแนน (30 : 70) ส าหรับระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ก าหนดให้แต่ละชุดวิชามีเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม ชุดวิชาละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์ ติดกัน) หรือชุดวิชาละ 4 วันต่อภาคการศึกษา วัน
ละ 5 ชั่วโมง (09.00 – 15.00) อาจารย์ผู้สอนจะมีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ าทุกวัน 
พร้อมกับมีการพิจารณางานที่ได้มอบหมาย (การบ้าน) ประกอบการประเมินผลการให้คะแนนการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย 
 ต่อมาในภาคการศึกษาที่ 2/2547 มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนชื่อจากค าว่า      
“การสอนเสริมแบบเข้ม” เป็นชื่อใหม่ว่า “กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอน
เสริมแบบเข้ม)” เพราะเห็นว่า ชื่อเดิมค าว่า “การสอนเสริมแบบเข้ม” อาจท าให้นักศึกษามีข้อสงสัยว่า 
เหตุใดมหาวิทยาลัยจึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้ารับฟังการสอนเสริม ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาก่อน ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหาอาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย จึงให้ใช้ชื่อใหม่ว่า กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอนเสริม
แบบเข้ม) ปัจจุบันการสอนเสริมแบบเข้มได้ด าเนินการเรื่อยมาในทุกภาคการศึกษาเฉลี่ยภาคการศึกษา
ละ 8 ชุดวิชา มีรายรับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมจากนักศึกษาเฉลี่ยภาค
การศึกษาละประมาณ 350,000 บาท 
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ระยะที่ 3 การสอนเสริมผ่าน Internet 

 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นของการทดลองการสอนเสริมผ่าน Internet (e-Tuorial) 
เนื่องจากแนวโน้มของสภาพแวดล้อมของการจัดสอนเสริมที่เป็นบริการนักศึกษาในขณะนั้น พบว่า 
แม้ว่าการสอนเสริมที่ด าเนินการอยู่ในรูปเดิม ๆ จะประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่จากการติดตาม
การสอนเสริมจะเห็นได้ว่า มีปัญหาบางประการที่มหาวิทยาลัยประสบอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น 
ปัญหาค่าใช้จ่ายในการด าเนินการค่อนข้างสูง ปัญหานักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริมมีแนวโน้มลดลง 
ปัญหาการสอนเสริมของอาจารย์สอนเสริมแต่ละคนมีวิธีการสอนเสริมแตกต่างกันในชุดวิชาเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังท าให้อาจารย์ต้องเสียเวลาในภารกิจการสอนเสริม ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง
ที่ท าให้อาจารย์ไม่มีเวลาในการท างานทางวิชาการหรือการวิจัยเท่าที่ควร ดังนั้น จึงได้มีโครงการทดลอง
การสอนเสริมผ่าน Internet เป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2550 เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการแสวงหา
ความรู้ให้กับนักศึกษาที่มีความพร้อม และเพ่ือเป็นการทดแทนการสอนเสริมในรูปแบบเดิมๆของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมเสนอขอรับการสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2550  ซึ่งได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน เป็นเงิน 1,488,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จัดให้มีการสอนเสริม 
รวม 8 ชุดวิชา ได้แก่ 1) ชุดวิชา 15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  2) ชุดวิชา 10141 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3) ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4) ชุดวิชา 41341 
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 5) ชุดวิชา 11201 คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์  6) 54102 การบริหารงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7) 70313 อาหารบ าบัดโรค และ 8) ชุดวิชา 96102 คณิตศาสตร์และ
สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดให้มีการสอนเสริมชุดวิชาละ 5 วัน (ครั้ง) ๆ ละ           
2  ชั่วโมง (เวลา 10.00 – 12.00 น.)  
 ผลการด าเนินการตามโครงการทดลองการสอนเสริมผ่าน Internet ในภาคการศึกษาที่ 
1/2550 โดยการศึกษาวิจัยของสถาบันและพัฒนา พบว่า นักศึกษามีความต้องการสูงที่จะขอให้
มหาวิทยาลัยมีการจัดสอนเสริมผ่าน Internet ควบคู่ไปกับการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา        
โดยขอให้มีการขยายรายชื่อชุดวิชาที่ต้องการให้จัดสอนเสริมผ่าน Internet ไปยังชุดวิชาอ่ืน ๆ        
ด้ วย ปั จจุบั นมหาวิทยาลัยมีการจั ดสอนเสริมผ่ าน  Internet เป็ นประจ าทุ กภาคการศึกษา            
เฉลี่ยภาคการศึกษาละ 15 ชุดวิชา และตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2556 เป็นต้นไป มีแนวโน้มว่าจะมี
จ านวนชุดวิชาที่ต้องการจัดสอนเสริมผ่าน Internet เพ่ิมมากข้ึน 
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2  หลักเกณฑ์และรูปแบบการสอนเสริม 

 จากการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการด าเนินการสอนเสริมเพ่ือเป็นบริการ
นักศึกษาตั้งแต่พร้อมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน จึงท าให้มีหลักเกณฑ์
และรูปแบบของการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมเป็นจ านวนมากและอยู่กันอย่างกระจัด
กระจาย ดังนั้น ในการน าเสนองานเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการสอนเสริม           
ไดจ้ าแนกออกเป็น 2 ประเด็นส าคัญ คือ หลักเกณฑ์การสอนเสริม และรูปแบบการสอนเสริม ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์การสอนเสริม 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มี

การปรับปรุงเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแต่ละฉบับ ทั้งนี้  หลักเกณฑ์การสอนเสริมที่มีการน ามาใช้อยู่ในปัจจุบัน           
สรุปได้ดังนี้ 

(1) การก าหนดวันสอนเสริม 
ในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา ให้เลือก 

ก าหนดวันสอนเสริมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จาก 3 รูปแบบ คือ (1) แบบสอนเสริม 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 
วันละ 5 ชั่วโมง หรือ 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (2) แบบสอนเสริม 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ         
5 ชั่วโมง หรือ 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (3) แบบสอนเสริม 2 ครั้งติดกัน (หรือ 2 วันติดกัน) วันละ   
5 ชั่วโมง หรือ 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 ในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพการเรียนการ
สอน (การสอนเสริมแบบเข้ม) ก าหนดให้ท าการสอนเสริมเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น คือ ให้ท าการสอน
เสริมชุดวิชาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน วันละ 5 ชั่วโมง หรือรวม 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา มีการให้
คะแนนเก็บในการเข้าร่วมกิจกรรม 30 คะแนน ที่เหลือนักศึกษาจะต้องเข้ารับการสอบไล่ประจ าภาค
การศึกษา 70 คะแนน (30:70) ทั้งนี้ในบางชุดวิชาอาจจะมีงานที่ได้รับมอบหมาย (การบ้าน) ให้
นักศึกษาได้จัดท าล่วงหน้าและน าส่งอาจารย์ในวันเข้าร่วมกิจกรรม 
 ในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการสอนเสริมในเรือนจ า/ทัณฑสถาน หรืออนุมัติให้มี
การจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย ก าหนดให้ท าการสอนเสริมเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น คือ ให้ท าการ
สอนเสริมชุดวิชาละ ไม่เกิน 2 ครั้ง (จะท าการสอนเสริม 1 ครั้งก็ได้) ครั้งละ 1 วัน วันละ 5 ชั่วโมง หรือ 
ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ กรณีสอนเสริมในเรือนจ าและทัณฑสถาน อาจขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของสถานที่ทีอ่าจมีความเกี่ยวข้องกับกฏระเบียบภายในของสถานที่นั้น ๆ 
 ในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการสอนเสริมผ่าน Internet (e-Tutorial) ก าหนดให้
มีการสอนเสริมผ่าน Internet เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น คือ ให้ท าการสอนเสริม ชุดวิชาละ 5 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง (ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.) หรือ รวม 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
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(2) การก าหนดสถานที่สอนเสริม 
ในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา ให้ก าหนดสถานที่ 

สอนเสริมหรือก าหนดศูนย์บริการการศึกษาที่จะจัดสอนเสริมให้สอดคล้องกับสัดส่วนของนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน กล่าวคือ ชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวนมาก ให้ก าหนดสถานที่สอนเสริม
จ านวนมาก และชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวนน้อย ให้ก าหนดสถานที่สอนเสริมจ านวน
น้อย พร้อมทั้งให้มีการกระจายสถานที่สอนเสริมไปตามแต่ละภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน และมีการ
ค านึงถึงสถิตินักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละสถานที่สอนเสริมหรือศูนย์บริการการศึกษาที่ครอบคลุม
ภูมิล าเนาของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น ๆ เป็นส าคัญ 
 ในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรี ยนการ
สอน (การสอนเสริมแบบเข้ม) ให้ก าหนดสถานที่สอนเสริมได้เพียง 4 แห่ง โดยกระจายไปตามภูมิภาค 
ภูมิภาคละ 1 แห่ ง คือ ภาคกลางและตะวันออก ให้ จัดสอน เสริมที่ ศูนย์บริการการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนสารวิทยา) ภาคเหนือ ให้จัดสอนเสริมที่ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้จัดสอนเสริมที่ศูนย์บริการการศึกษา
จังหวัดขอนแก่น (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) และภาคใต้ ให้จัดสอนเสริมที่ศูนย์บริการการศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี) 
 ในแต่ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการสอนเสริมในเรือนจ า/ทัณฑสถาน และการสอน
เสริมโดยการนัดหมาย ให้ก าหนดสถานที่สอนเสริม ณ เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่มีนักศึกษาแสดงความจ า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดชุดวิชาเพ่ือการจัดสอนเสริมในเรือนจ า/ทัณฑสถาน หรือให้ก าหนด
สถานที่สอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาที่เป็นภูมิล าเนาของนักศึกษาที่มีนักศึกษาแสดงความจ านง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดชุดวิชาเพ่ือการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย 
 ส าหรับชุดวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้มีการสอนเสริมผ่าน Internet จะเป็นการถ่ายทอดการสอน
เสริมรายการสด ณ ที่ท าการของมหาวิทย าลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ผ่าน เครือข่าย Internet 
(www.stou.ac.th) ไปยังนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งนักศึกษาสามารถรับฟังการสอนเสริมได้ หากมี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงไม่มีการก าหนดสถานที่สอนเสริมของการจัดสอน
เสริมในรูปแบบดังกล่าวนี้ 

(3) สัปดาห์สอนเสริม 
ในการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา จะมีการก าหนดสัปดาห์สอนเสริมตลอดภาค

การศึกษารวม 10 สัปดาห์ โดยการสอนเสริมประจ าสัปดาห์ที่ 1 จะเริ่มต้นหลังจากเปิดภาคการศึกษา 
ประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่า นักศึกษาได้รับเอกสารการสอนและได้มีการศึกษาเอกสารการ
สอนเป็นการล่วงหน้าบ้างแล้ว พร้อมที่จะเข้ารับฟังการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและ
ซักถามข้อสงสัยได้ ต่อจากนั้นจะก าหนดเป็นสัปดาห์ที่ 2 และ 3 เรื่อยไปจนครบ 10 สัปดาห์ โดยมีข้อ
ค านึงในการก าหนดสัปดาห์สอนเสริมคือ สัปดาห์ที่ 10 จะต้องหยุดอยู่ที่สัปดาห์ก่อนท าการสอบไล่ 2 
สัปดาห์ เพ่ือให้ศูนย์บริกการการศึกษาได้มีเวลาจัดเตรียมสถานที่สอบไล่ และระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ถึง  
สัปดาห์ที่ 9 จะต้องหลีกเลี่ยงวันหยุดส าคัญ เช่น วันสงกรานต์และวันครอบครัว (13-16 เมษายน) วัน
สถาปนามหาวิทยาลัย (5 กันยายน) เป็นต้น ซึ่งการก าหนดสัปดาห์สอนเสริมรวม 10 สัปดาห์ สามารถ

http://www.stou.ac.th/
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ครอบคลุมรูปแบบการสอนเสริมของทุกชุดวิชาที่ มีวันท าการสอนเสริม 2-3 ครั้งได้เป็นอย่างดี         
และนอกจากนี้ยังท าให้นักศึกษาได้รับโอกาสเข้ารับฟังการสอนเสริมได้ครบทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
โดยไม่มีวันสอนเสริมทับซ้อนกัน 
 ส าหรับการสอนเสริมในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การสอนเสริมโดยนัดหมาย การสอนเสริมแบบเข้ม 
จะก าหนดสัปดาห์การสอนเสริม ควบคู่ไปกับสัปดาห์การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาโดยจะเลือก
ด าเนินการสอนเสริมในบางสัปดาห์ที่ต้องการเท่านั้น และท าการสอนเสริมเพียง 2-4 สัปดาห์ต่อภาค
การศึกษา 

(4) การคัดเลือกชุดวิชา 
ในการคัดเลือกชุดวิชาเพ่ือการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  

ประกอบด้วย (1) เป็นชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาในภาคการศึกษาล่าสุด (2) เป็น
ชุดวิชาที่มีนักศึษาลงทะเบียนเรียนเฉลี่ยภาคการศึกษาละตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป (3) เป็นชุดวิชาที่มี
เนื้อหายาก นักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก 
 ในการคัดเลือกชุดวิชาเพ่ือการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอน
เสริมแบบเข้ม) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย (1) เป็นชุดวิชาที่มีนักศึกษาแสดงความจ านง
ร่วมกัน ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อสถานที่  (2) เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก นักศึกษาสอบไม่ผ่าน
เป็นจ านวนมา อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน อนุมัติให้
ด าเนินการได้ สาขาวิชาละ 1 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้เพราะเห็นว่า หากเปิดให้ด าเนินการได้
มากกว่านี้ อาจมีผลกระทบต่อมาตรฐานการวัดผลของมหาวิทยาลัยที่บางชุดวิชามีการจัดเชิญอาจารย์
สอนเสริมภายนอกมาร่วมเป็นอาจารย์สอนเสริม ด้วย 
 ในการคัดเลือกชุดวิชาเพ่ือการจัดสอนเสริมในเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย (1) เป็นชุดวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้มีการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาในภาค
การศึกษาปัจจุบัน (2) มีนักศึกษาแสดงความจ านงร่วมกันผ่านขั้นตอนของกรมรราชทัณฑ์ ตั้งแต่ 10 คน 
ขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อสถานที ส าหรับการคัดเลือกชุดวิชาเพ่ือการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย มี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย (1) เป็นชุดวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้มีการจัดสอนเสริมประจ า
ภาคการศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบัน (2) มีนักศึกษาแสดงความจ านงร่วมกัน ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อ
ชุดวิชาต่อสถานที่ 
 ในการคัดเลือกชุดวิชาเพ่ือการจัดสอนเสริมผ่าน Internet มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย (1) เป็นชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาละ ตั้งแต่ 2,000 คนขึ้นไป (2) 
ไม่เป็นชุดวิชาที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร หรือไม่เป็นชุดวิชาที่มีแผนจะท าการปิดหลักสูตรใน 
1-2 ปีข้างหน้า 

(5) เอกสารโสตทัศน์ 
เอกสารโสตทัศน์  เป็นเอกสารสรุปเคร้าโครง เนื้อหาของชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริม

ประกอบด้วย แผนภูมิ แผนภาพและการสรุปเนื้อหาส าคัญ ส าหรับเป็นแนวทางในการสอนของอาจารย์
สอนเสริม และเป็นเอกสารประกอบการรับฟังการสอนเสริมของนักศึกษาให้สามารถติดตามการสอน
เสริมของอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการพิมพ์อกสารโสตทัศน์ในทุกชุดวิชาที่จัดให้มีการสอนเสริมประจ า
ภาคการศึกษา แล้วจัดส่งไปที่ศูนย์บริการการศึกษา เพ่ือแจกให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับฟังการสอน
เสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษานั้น ๆ โดยมีการจัดพิมพ์เอกสารโสตทัศน์ เฉลี่ยภาคการศึกษาละ 
ประมาณ 45 ชุดวิชา คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ปีละประมาณ 2,000,000.- บาท ปัจจุบัน       
(ภาคการศึกษาที่ 1/2555) มหาวิทยาลัยได้มีการยกเลิกการพิมพ์เอกสารโสตทัศน์แจกนักศึกษา 
เนื่องจากเห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่าย Internet ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสื่อ จึงได้น าต้นฉบับเอกสาร          
โสตทัศน์ทุกชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริม Upload ขึ้น Web site (www.stou.ac.th) ให้นักศึกษา
สามารถ Dowload มาใช้ประกอบการศึกษาด้วยตนเองได้ตามต้องการ และสามารถจัดเตรียมเอกสาร
โสตทัศน์ไว้ล่วงหน้า พร้อมน าติดตัวไปในวันเข้ารับฟังการสอนเสริมได้สะดวกยิ่งขึ้น 

2) รูปแบบการสอนเสริม 
รูปแบบการสอนเสริม ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็น  

2 รูปแบบ คือ การสอนเสริมแบบเผชิญหน้าหรือการสอนเสริมแบบดั้งเดิม และการสอนเสริมแบบผ่าน
สื่อหรือการสอนเสริมแบบสมัยใหม่ ทั้งนี้ การสอนเสริมทั้ง  2 รูปแบบ หากจ าแนกออกเป็นประเภทตาม
ลักษณะและวิธีการสอนเสริม จะสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

(1) การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา 
การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา หมายถึง การสอนเสริมทั่วไปที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจ าทุก

ภาคการศึกษา โดยอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจะเดินทางไปพบปะนักศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่          
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ 1) เพ่ือสรุป
เนื้อหาสาระของบางหน่วยหรือบางชุดวิชาในบางประเด็นที่ยาก (2) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหาสาระที่ก าลังศึกษาอยู่ (3) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
(4) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะอาจารย์และเพ่ือนักศึกษาด้วยกัน  
 การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา จะจัดให้มีขึ้นในทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 
ประมาณ 40-50 ชุดวิชา ท าการสอนเสริมในวันหยุดประจ าสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาละ 
10 สัปดาห์ หรือ 20 วัน มีการจัดเชิญอาจารย์เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเสริม ประกอบด้วย
คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยสุ โขทัย-     
ธรรมาธิราช 

(2) กิจกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
กิจกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอนเสริมแบบเข้ม) เป็นการสอนเสริม 

ประเภทหนึ่งที่จัดให้มีขึ้นตามความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก นักศึกษา
สอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก และไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดสอนสริมประจ าภาคการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษา
จะต้องแสดงความจ านงร่วมกันตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อสถานที่ เพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยจัดให้มี
การสอนเสริมแบบเข้ม พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม คนละ 650.- บาทต่อชุดวิชา 
 การสอนเสริมแบบเข้ม จะจัดให้มีขึ้นในทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ          
10 ชุดวิชา ท าการสอนเสริมในวันหยุดประจ าสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ก่อนสอบไล่ภาคการศึกษาละ 2 
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สัปดาห์หรือ 4 วัน มีการจัดเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นอาจารย์สอนเสริมแบบเข้ม ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม นักศึกษาจะได้รับ
คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม คนละ 30 คะแนน ที่เหลือนักศึกษาจะต้องเข้าสอบไล่ปลายภาค 70 
คะแนน (30:70) ซึ่งบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องท ากิจกรรม (การบ้าน) และน าส่งอาจารย์สอนเสริมในวัน
เข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มด้วย 

(3) การสอนเสริมในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
การสอนเสริมในเรือจ า/ทัณฑสถาน เป็นการสอนเสริมที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นการกระจายโอกาส

ให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน โดยนักศึกษาจะต้องแสดงความจ านงร่วมกันผ่าน
ขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อสถานที่ เพ่ือขอให้มีการจัดสอนเสริมใน
เรือนจ า/ทัณฑสถานในชุดวิชาที่มีการอนุมัติให้มีการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาในภาคการศึกษา
ปัจจุบัน 
 ปัจจุบัน การสอนเสริมในเรือนจ า/ทัณฑสถาน จะจัดให้มีข้ึน ภาคการศึกษาละ ประมาณ  
10 ชุดวิชา ส่วนใหญ่จะจัดให้มีขึ้นในสถานที่คุมขังในส่วนกลางที่มีนักศึกษาจ านวนมาก เช่น เรือนจ า
กลางบางขวาง เรือนจ ากลางพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

(4) การสอนเสริมโดยการนัดหมาย 
การสอนเสริมโดยการนัดหมาย เป็นการสอนเสริมที่จัดให้มีขึ้นตามความต้องการของนักศึกษา

ในบางจังหวัดหรือบางศูนย์บริการการศึกษาที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้มีการจัดสอนเสริมประจ าภาค
การศึกษาของบางชุดวิชา กล่าวคือ ในบางชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสอนเสริมประจ าภาค
การศึกษา แต่ไม่ได้จัดสอนเสริมครบทุกจังหวัด ท าให้นักศึกษาในบางจังหวัดขาดโอกาสที่จะได้รับฟังการ
สอนเสริมของชุดวิชานั้น ๆ  จะสามารถรวมกลุ่มกันหรือมีการแสดงความจ านงร่วมกันผ่านชมรม
นักศึกษา หรือผ่านศูนย์บริการการศึกษา หรือผ่านสาขาวิชานั้น ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อ
สถานที่ เพ่ือขอให้มีการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายในชุดวิชาที่มีการอนุมัติให้มีการสอนเสริมประจ า
ภาคการศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบันนั้น ๆ ในจังหวัดของตนได้ 
 ปัจจุบัน การสอนเสริมโดยการนัดหมายจะจัดมีขึ้นภาคการศึกษาละ ประมาณ 10 ชุดวิชา   
ส่วนใหญ่จะเป็นชุดวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของสาขาศิลปศาสตร์ ชุดวิชาของสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เป็นต้น 

(5) การสอนเสริมผ่าน Internet  
การสอนเสริมผ่าน Internet (e-Tutorial) เป็นการสอนเสริมแบบผ่านสื่อที่ถือเป็นการสอน 

เสริมที่มีรูปแบบที่ทันสมัยและมีความก้าวหน้ามากที่สุดในฐานะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งสื่อ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมาก 
และสาขาวิชาที่รับผิดชอบชุดวิชานั้น ๆ มีความพร้อมในการผลิตรายการการสอนเสริมผ่าน Internet 
เป็นส าคัญ 
 ก า รส อน เส ริ ม ผ่ าน  Internet เป็ น ก า รส อ น เส ริ ม ร าย ก า รส ด ผ่ าน เค รื อ ข่ า ย  Internet 
(www.stou.ac.th) จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2550 จ านวน 8 ชุดวิชา ท าการสอนเสริม ณ 
ที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี ชุดวิชาละ 5 ครั้ง (5 วัน) ครั้งละ 2 ชั่วโมง (เวลา 
10.00 – 12.00 น.) และมีการด าเนินการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยภาคการศึกษาละ 15 ชุดวิชา 



183 
 

ปัญหาการสอนเสริม 
  จากการศึกษาเชิงสังคราะห์กี่ยวกับพัฒนาการการสอนเสริมและการศึกษาเชิง           
สังเคาะห์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พบว่าใน
การด าเนินงานการให้บริการการสอนเสริมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่อดีตที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีปัญหาที่ส าคัญบางประการที่เห็นสมควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
1. การก าหนดวันสอนเสริม 

การที่ผลการสังเคราะห์ด้านการก าหนดวันสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัย -             
ธรรมาธิราช ได้มีข้อสรุปและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญในการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัย คือ ให้แต่
ละชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา ให้เลือกก าหนดวันสอนเสริม
ตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จาก 3 รูปแบบ คือ (1) แบบสอนเสริม 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 5 ชั่วโมง 
หรือรวมเป็น 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (2) แบบสอนเสริม 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 5 ชั่วโมง หรือ
รวมเป็น 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษานั้น การก าหนดวันสอนเสริมเช่นนี้ ถือว่ามีความเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลาเพราะโดยธรรมชาติของเนื้อหาแต่ละชุดวิชาที่ปรากฏในเอกสารการสอนจะมีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือบางชุดวิชามีเนื้อหาเป็นอิสระจากกัน สามารถแยกกันได้เป็น 3 กลุ่มเนื้อหา บางชุดวิชาสามารถ
แยกกันได้เพียง 2 กลุ่มเนื้อหา จึงมีความสอดคล้องกับความต้องการแต่ละชุดวิชา สามารถที่จะเลือกจัด
สอนเสริมในรูปแบบใดก็ได้ที่ เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้ที่สอนที่พร้อมจะท าการสอนเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อได้รับ
มอบหมายให้ท าการสอนเสริมบางหน่วยหรือบางเนื้อหาที่ตนเชี่ยวชาญ (Expert Content) เท่านั้น 

แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เห็นสมควรน ามาอภิปราย คือ การแบ่งรูปแบบการก าหนด
วันสอนเสริมออกเป็นหลายรูปแบบ(รวม 3 รูปแบบ) ย่อมท าให้มีการลักลั่นกันระหว่างขุดวิชาหรือ
ระหว่างสาขาวิชา โดยเฉพาะระหว่างชุดวิชาที่มีการเลือกสอนเสริมในรูปแบบ 3 ครั้ง (รวม 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา) กับชุดวิชาที่มีการเลือกสอนเสริมในรูปแบบ 2 ครั้ง (รวม 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) 
กล่าวคือ ชุดวิชาที่เลือกสอนเสริมในรูปแบบ 3 ครั้ง ย่อมท าให้มหาวิทยาลัยจะเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
(ค่าตอบแทนอาจารย์สอนเสริม + ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ศูนย์บริการการศึกษา) สาขาวิชามีการ
จัดหาอาจารย์สอนเสริมเพ่ิมขึ้น (อาจารย์ภายในและภายนอก มสธ.) นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ใน
เนื้อหาวิชาเพ่ิมขึ้น (แต่จะเสียเวลาในการเดินทางเพ่ิมขึ้นอีกเช่นกัน) ศูนย์บริการการศึกษาจะมีภาระ
ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ชุดวิชาที่เลือกสอนเสริมในรูปแบบ 2 ครั้ง 
มหาวิทยาลัยจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง สาขาวิชามีการจัดหาอาจารย์สอนเสริมน้อยลง (อาจารย์บางส่วน
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืนที่เป็นภาระงานประจ าของอาจารย์ในระบบการศึกษาทางไกล) นักศึกษาอาจจะ
ได้รับประโยชน์ในเนื้อหาวิชาน้อยลงเพราะจ ากัดด้วยเวลาสอนเสริมของอาจารย์สอนสเริม (แต่ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางหลายครั้ง) จึงถือเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมตลอด
มา และเกิดความไม่เท่าเทียมกันในอากาสของนักศึกษาที่สนใจข้ารับฟังการสอนเสริมในแต่ละชุดวิชา
พอสมควร 

ดังนั้น จึงเห็นควรมีการก าหนดวันสอนเสริมของทุกชุดวิชาที่ได้รับอนุมัติให้มีการจัด
สอนเสริมประจ าภาคการศึกษาหรือการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าเหลือเพียงรูปแบบเดียว คือ แบบสอน 
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2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 5 ชั่วโมง หรือรวมเป็น 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในทุกชุดวิชา ทั้งเนื้อหาความรู้ที่จะได้รับ ภาระในการเดินทางเข้ารับฟัง
การสอนเสริม และสิ่งส าคัญคือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะต้องยึดมั่นอยู่กับ “สื่อ” ด้วยการ
ผลิตสื่อให้หลากหลาย มากกว่าที่จะสนับสนุนการจัดสอนเสริมในชั้นเรียนเหมือนมหาวิทยาลัยปิด
โดยทั่วไป 

 

2. การก าหนดสถานที่สอนเสริม 
การที่ผลการสังเคราะห์ด้านการก าหนดสถานที่สอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ได้มีข้อสรุปและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญในการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัย คือ ในแต่ละชุดวิชาที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา ให้ก าหนดจ านวนสถานที่สอนเสริมหรือ
ก าหนดศูนย์บริการการศึกษาที่จะจัดสอนเสริมในลักษณะที่เป็นสัดส่วนหรือโควต้าตามจ านวนของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น ๆ โดยชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวนมากให้
ก าหนดสถานที่สอนเสริมจ านวนมาก และชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวนน้อย ให้ก าหนด
สถานที่สอนเสริมจ านวนน้อย และให้มีการกระจายสถานที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชาไปตามภาค
ภูมิศาสตร์อย่างเท่าเทียมกันพร้อมค านึงถึงสถิตินักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละศูนย์บริการการศึกษา
หรือพ้ืนที่บริการการศึกษาของสถานที่สอนเสริมแต่ละแห่งเป็นส าคัญ นั้น  การที่มีการก าหนดสถานที่
สอนเสริมเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า หลักการในการก าหนดสถานที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชาต้องการให้ 
มีความสอดคล้องกับหลักการการกระจายโอกาสและการขยายโอกาสอย่างเท่าเทียมกันของการจัดการ
เรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล กล่าวคือ เป็นการน าบริการการสอนเสริมไปสู่นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นภูมิล าเนาของนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  โดยเฉพาะชุดวิชาที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมากก็ควรจะรับโอกาสในการก าหนดสถานที่สอนเสริมให้กับ
นักศึกษามากกว่าชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนน้อยกว่า ซึ่งเป็นหลักการที่ยอมรับได้
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ประมวล บุณยะโหตระ และคณะ (2535) ที่พบว่าการก าหนด
สถานที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชามีผลต่อการเข้ารับฟังการสอนเสริมของนักศึกษา โดยหากมีการ
ก าหนดให้บางศูนย์บริการกากรศึกษาที่มีขนาดเล็กเป็นสถานที่สอนเสริม ที่มีนักศึกษาจ านวนน้อย   
และมีการกระจายอยู่ในต่างอ าเภอที่มีระยะทางไกลจากตัวจังหวัด นักศึกษาย่อมไม่สะดวกในการ
เดินทางก็จะไม่ไปเข้ารับฟังการสอนเสริม  
 แต่อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่เห็นสมควรน ามาอภิปรายคือ การก าหนดเป็นโควต้าสถานที่สอน
เสริมของแต่ละชุดวิชากับการคัดเลือกสถานที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชาให้ได้จ านวนเท่ากับจ านวน
โควต้าที่แต่ละชุดวิชาได้รับนั้น เห็นว่าจ านวนศูนย์บริการการศึกษาที่ได้รับตามจ านวนโควต้าอาจจะไม่มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอนเสริมได้ กล่าวคือ แม้จะมีการก าหนด
จังหวัดหรือศูนย์บริการการศึกษาเป็นจ านวนมากให้กับชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวน
มากเป็นสถานที่สอนเสริม โดยคาดหวังว่าจะมีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริมเป็นจ านวนมากตามไป
ด้วยนั้น ปรากฏว่าแม้บ้างชุดวิชาจะมีสถิตินักศึกษาลงทะเบียนเรียนในบางจังหวัดหรือบางศูนย์บริการ
การศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก แต่พบว่า มีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริมน้อย เพราะเหตุว่า ส่วนใหญ่
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จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่สอนเสริมจะเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
จ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกันจะเป็นจังหวัดที่มีขนาดพ้ืนที่กว้างใหญ่ ประกอบด้วยหลายอ าเภอและอยู่
ห่างไกลจากตัวจังหวัด(ห่างจากสถานที่สอนเสริม) การคมนาคมไม่สะดวก(ไม่มีรถประจ าทางกลับ
ภูมิล าเนาหลังเลิกเรียน) ท าให้มีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริมน้อย และนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้ารับฟัง
การสอนเสริมมักจะเป็นนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอเมืองหรือภายในเขตเทศบาลเมืองหรือ
เทศบาลนครเท่านั้น จึงเห็นว่าแนวทางในการก าหนดจ านวนสถานที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชาดังกล่าว 
ไม่น่าจจะส่งผลต่อการบริหารการจัดการด้านการจัดกิจกรรมการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพมากนัก เพราะมีแนวโน้มจะไม่สัมพันธ์กันระหว่างจ านวนสถานที่สอนเสริมกับจ านวน
นักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมในภาพรวม และเกิดการสูญเปล่าในด้านค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยเป็น
อย่างมากตลอดมา 
  ดังนั้น ในการก าหนดสถานที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชา จึงเห็นว่า ควรมีการจัดท าบัญชีรายชื่อ
ศูนย์บริการการศึกษาส าหรับการจัดสอนเสริมเป็นการเฉพาะ โดยพิจารณาจากศูนย์บริการการศึกษาที่มี
ความพร้อมมากที่สุดที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย การคมนาคมสะดวก (มีพาหนะประจ าทาง
ตั้งแต่เช้า – ถึงเย็น) มีความพร้อมของห้องเรียน (มีห้องเรียนจ านวนเพียงพอ และมหาวิทยาลัยอาจจะ
สนับสนุนงบประมาณให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกแห่งที่ได้รับการคัดเลือก) มีความพร้ อมของ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีภายในศูนย์บริการการศึกษา (ห้องเรียนหาง่าย มีอาหารจ าหน่าย ไม่มี
เสียงรบกวนขณะเรียน) เป็นต้น พร้อมกับการก าหนดเป็นสัดส่วนให้มีการกระจายไปตามภูมิภาคอย่าง
เหมาะสม แล้วแจ้งบัญชีรายชื่อศูนย์บริการการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกนี้ให้นักศึกษาทุกคนทราบล่วงหน้า
พร้อมกับคู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเข้ารับฟัง
การสอนเสริมของตนเองได้อย่างเป็นขั้นตอน จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและสามารถท าให้
นักศึกษาเดินทางเข้ารับฟังการสอนเสริมเป็นจ านวนมากพอได้ 

3. สัปดาห์สอนเสริม 
การทีผ่ลการสังเคระห์ด้านการก าหนดสัปดาห์การสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา-         

ธิราช ได้มีข้อสรุปและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญในการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยตลอดมา คือ ใน
การจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา ให้ก าหนดสัปดาห์สอนเสริมตลอดภาคการศึกษา รวม 10 
สัปดาห์ โดยการสอนเสริมประจ าสัปดาห์ที่ 1 ให้เริ่มต้นหลังจากเปิดภาคการศึกษา ประมาณ 1 เดือน 
และก าหนดสัปดาห์ที่ 2 เรื่อยไปจนถึงสัปดาห์ที่ 10 พร้อมกับได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องหลีกเลี่ยงสัปดาห์ที่
เป็นวันหยุดที่ส าคัญ เช่น สัปดาห์ที่ เป็นวันสงกรานต์และวันครอบครัว สัปดาห์ที่เป็นวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น  และสัปดาห์ที่ 10 จะต้องหยุดอยู่ที่สัปดาห์ก่อนท าการสอบไล่ 2 สัปดาห์ นั้น  
 การที่ได้ข้อสรุปเป็นนี้และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยและนักศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยได้ให้การยอมรับและถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา อาจเป็นเพราะว่า หลักการในการก าหนด
สัปดาห์สอนเสริมประจ าภาคการศึกษา มีความสอดคล้องกับความต้องการในการจัดสอนเสริมของแต่ละ
ชุดวิชาที่ต้องการจัดสอนเสริมชุดวิชาละ 2-3 ครั้ง (2-3 วัน) ต่อภาคการศึกษา และมีความสอดคล้องกับ
การก าหนดกลุ่มชุดวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นกลุ่มๆซึ่งนักศึกษาจะต้องเลือกชุดวิชา
จากแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุดวิชาเท่านั้น (กลุ่ม A,B,C,D,) เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการเข้าสอบไล่ของ
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นักศึกษาเอง ท าให้แต่ละชุดวิชาสามารถก าหนดวันสอนเสริมต่อภาคการศึกษาได้จ านวนครั้งสูงสุดตาม
ต้องการ ส าหรับในส่วนของนักศึกษาที่จะเข้ารับฟังการสอนเสริมค่อนข้างจะได้รับความพึงพอใจเช่นกัน
เพราะไม่มีผลกระทบต่อการรับฟังการสอนเสริมของนักศึกษาที่จะทับซ้อนกัน เนื่องจากได้มีการอ้างอิง
มาจากหลักการการก าหนดวันสอบไล่ของมหาวิทยาลัยแล้ว รวมทั้งสัปดาห์แรกที่ก าหนดให้มีการสอน
เสริมหลังจากเปิดภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 1 เดือน ท าให้นักศึกษาได้รับเอกสารการสอนที่มหาวิทยาลัย
จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ครบทุกคน และมีเวลาในการอ่านเอกสารการสอนหรือมีการเตรียมตัวล่วงหน้า
ก่อนเข้ารับฟังการสอนเสริมเป็นอย่างดีพอ ตลอดจนสัปดาห์ที่เป็นวัดหยุดส าคัญๆ ก็ได้รับการหลีกเลี่ยง
อีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อรวมจ านวนชั่วโมงการสอนเสริมตลอดภาคการศึกษาของแต่ละชุดวิชา จะ
ประมาณ 10-15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ซึ่งเป็นจ านวนเวลาที่พอเหมาะไม่มากไปและน้อยไป ไม่เป็น
ภาระในการเดินทางของนักศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดจากากรจัดการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล ที่นักศึกษาควรมีเวลาเข้ารับฟังการสอนเสริมประมาณร้อยละ 10 ของเวลาศึกษาเล่า
เรียนทั้งหมดใน 1 ภาคการศึกษา 
 แต่อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่เห็นสมควรน ามาอภิปรายที่ถือว่าเป็นปัญหาในการจัดสอนเสริม
ของมหาวิทยาลัย คือ การก าหนดจ านวนสัปดาห์สอนเสริม รวม 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษาที่เห็นว่า
ยังมีการก าหนดจ านวนสัปดาห์การสอนเสริมมากเกินไป ทั้งๆที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งน่าจะ
น ามาสนับสนุนการสอนเสริมแบบดั้งเดิมได้ เพราะการก าหนดจ านวนสัปดาห์สอนเสริม 10 สัปดาห์ ได้มี
ผลกระทบต่อองค์ประกอบอ่ืนของการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยอีกเป็นจ านวนมาก กล่าวคือ ได้มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษาที่จะต้องมีภาระงานด้านการให้บริการจัดกิจกรรม
การสอนเสริมเพ่ิมมากขึ้นเป็นประจ าทุกสัปดาห์ (ทุกเสาร์-อาทิตย์) ที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน ได้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการจัดกิจกรรม
การสอนเสริมที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากตลอดภาคการศึกษา ตลอดจนได้ส่งผล
กระทบต่อภาระงานประจ าของอาจารย์ในระบบการสอนทางไกลที่จะต้องเดินทางบ่อยครั้งไปท าหน้าที่
เป็นอาจารย์สอนเสริมทั้งๆท่ีมีภาระกิจอย่างอ่ืนที่จะต้องด าเนินการอยู่อีกเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 
 ดังนั้น จึงเห็นว่าควรจะมีการลดจ านวนสัปดาห์การสอนเสริมในแต่ละภาคการศึกษาลงเหลือ
เพียง 6 สัปดาห์ แต่สามารถให้บริการจัดกิจกรรมการสอนเสริมได้ครบทุกชุดวิชาและครบตามจ านวน
ครั้งของแต่ละชุดวิชาที่เคยจัดสอนเสริมเหมือนเดิม โดยที่แต่ละชุดวิชาจะต้องจัดสอนเสริมในรูปแบบวัน
คี่ (คือ เลือกสอนเสริมเพียง 1 วัน ระหว่างวันเสาร์กับวันอาทิตย์) เช่น ครั้งที่ 1 สอนวันเสาร์ ครั้งที่ 2 
สอนวันเสาร์ และครั้งที่ 3 สอนวันเสาร์(ถ้ามี) หรือเลือกสอน ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ 
และครั้งที่ 3 วันอาทิตย์(ถ้ามี) ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมที่ให้โอกาสแต่ละชุดวิชาสามารถท าการสอนเสริม
แบบวันคู่ได้ (คือ ชุดวิชาเดียวกันท าการสอนเสริมได้ทั้งวันเสาร์ – อาทิตย์ แต่ต่างสถานที่กัน) เช่น ครั้งที่ 
1 สอนวันเสาร์(จังหวัด ก) และวันอาทิตย์(จังหวัด ข) ครั้งที่ 2 สอนวันเสาร์(จังหวัด ก) และวันอาทิตย์
(จังหวัด ข) และครั้งที่ 3(ถ้ามี) สอนวันเสาร์(จังหวัด ก) และวันอาทิตย์(จังหวัด ข) เป็นต้น ส าหรับข้อดี
ของการลดจ านวนสัปดาห์สอนเสริมลงเหลือภาคการศึกษาละ 6 สัปดาห์ คือ นักศึกษามีเวลาเตรียมตัว
ก่อนเข้ารับฟังการสอนเสริมมากขึ้น เพราะไม่ต้องรีบจัดสอนเสริมในต้นภาคการศึกษา สามารถลด
ค่าใช้จ่ายโดยรวมของมหาวิทยาลัยลงได้ 30% หรือจากเดิมเฉลี่ย ปีงบประมาณละ 30 ล้านบาท เหลือ
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เพียง 21 ล้านบาท (ประหยัดงบประมาณได้ ปีงบประมาณละ 9 ล้านบาท) รวมทั้งเป็นการลดภารกิจ
ด้านการจัดสอนเสริมของศูนย์บริการการศึกษา (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัดที่เป็นศูนย์บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย) ให้มีเวลาในการรับผิดชอบภารกิจของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสามารถน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยในสัปดห์แรกๆก่อนการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาได้อีกด้วย 

4. การคัดเลือกชุดวิชา 
 การที่ผลการสังเคราะห์ด้านการคัดเลือกชุดวิชาเพ่ือท าการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา ได้มี
ข้อสรุปและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญในการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยตลอดมา คือ ในการคัดเลือก
ชุดวิชาเพ่ือการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา ให้ พิจารณาจากชุดวิชาที่มีคุณสมบัติ 3 ด้าน
ประกอบด้วย (1) เป็นชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาอยู่แล้วในภาคการศึกษาล่าสุด 
(2) เป็นชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เฉลี่ย ภาคการศึกษาละ ตั้งแต่ 1,000 คนข้ึนไป (3) เป็นชุด
วิชาที่มีเนื้อหายาก นักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก 
 การที่ได้ข้อสรุปเป็นเช่นนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ให้การยอมรับและถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา อาจเป็นเพราะว่า เนื่องจากแผน มสธ. 
2543 (STOU PLAN 2000) ได้มีการก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างชัดเจนว่า การสอนเสริมแบบเผชิญหน้าควรจ ากัดจ านวนชุดวิชาเพ่ือลดปริมาณ
จ านวนชุดวิชาลง และหันไปสอนสริมโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากที่สุด เพ่ือให้นักศึ กษา
ผู้รับบริการได้รับมาตรฐานการสอนเสริมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย
และลดภาระในการเดินทางของอาจารย์ได้อีกด้วย ดังนั้นแนวปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกชุดวิชาที่จะ
จัดให้มีการสอนเสริมจึงให้โอกาสเฉพาะชุดวิชาที่เคยมีการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาในภาค
การศึกษาล่าสุดมาแล้วและมีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เฉลี่ยภาคการศึกษาละ ตั้งแต่ 1,000 คน
ขึ้นไป รวมทั้งมีเนื้อหาของชุดวิชาค่อนข้างยากได้มีการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา จึงเท่ากับเป็น
การค่อย ๆ ลดจ านวนชุดวิชาที่เคยจัดสอนเสริมโดยรวมลงมาอย่างสอดคล้องกับ STOU PLAN 2000 
ส่วนชุดวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามนี้ให้มีการจัดสอนเสริมในรูปแบบผ่านสื่ อเทคโนโลยี
สมัยใหม่แทน ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงได้
ตระหนักในแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มุ่งไปสู่การจัดสอนเสริมใน
รูปแบบใหม่ภายใต้ STOU PLAN 2000 เป็นส าคัญและให้การยอมรับในแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว
เป็นอย่างด ี
 อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่เห็นสมควรน ามาอภิปราย คือ ชุดวิชาที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้มีการจัด
สอนเสริมประจ าภาคการศึกษา ที่จะต้องหันไปจัดสอนเสริมในรูปแบบผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่แทน
ภายใต้นโยบาย STOU PLAN 2000 นั้น ซึ่งในความเป็นจริงปรากฏว่า แต่ละชุดวิชาส่วนใหญ่จะไม่มี
การด าเนินการจัดสอนเสริมในรูปแบบผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่อย่างใด เช่น การผลิต VCD แทน
การสอนเสริม การสอนเสริมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนั้น
การสอนเสริมผ่านสื่อเทคโนโลยีเป็นเรื่องใหม่ที่แต่ละคนยังไม่คุ้นเคย ประกอบกับแต่ละคนมีข้อกังวล
เรื่องโควต้าในการจัดสอนเสริมแบบเผชิญหน้าหรือการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาของสาขาวิชา
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อาจจะหายไป หรือไม่ได้รับโอกาสในการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาเหมือนชุดวิชาอ่ืนๆอีก ท าให้ 
แนวโน้มของนโยบายที่ต้องการให้มีการจัดสอนเสริมโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากที่สุด จึง
เหมือนจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร และการคัดเลือกชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา
ก็จะถูกจ ากัดให้เป็นโอกาสเฉพาะของชุดวิชาเดิมๆที่เคยจัดการสอนเสริมอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น ดังนั้น จึง
เห็นควรมีการก าหนดหลักกณฑ์ในการคัดเลือกชุดวิชาที่สมควรมีการจัดสอนเสริมผ่านสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออกแบบการสอนเสริมผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างจริงจัง  
พร้อมกับมีการก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือเป็นการจูงใจในการท างานที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วนต่อไป 

5. การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา 
  การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา หมายถึง การจัดสอนเสริมทั่วไปที่จัดให้มีข้ึนเป็นประจ าทุก
ภาคการศึกษา โดยอาจาย์ที่ได้รับมอบหมายจะเดินทางไปพบปะนักศึกษา ตามวัน/เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้ งนี้  การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาได้ เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยเปิดทั่วโลกที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบการศึกษาทางไกลในขณะนั้น มักจะมีการจัดบริการการสอนเสริมให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จึงได้น า
แนวคิดนี้มาจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้กับของมหาวิทยาลัยสุโขทัย -    
ธรรมาธิราชเช่นกันเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
 การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา มีการด าเนินการจัดสอนเสริมเรื่อยมาและด ารงอยู่ได้อาจ
เป็นเพราะว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นส่ วนใหญ่ที่ยังมี
พฤติกรรมของการติดชั้นเรียน คือมีความต้องการพบปะอาจารย์ มีความต้องการรับฟังการสอนหรือการ
บรรยายสรุปจากอาจารย์ ไม่สามารถที่จะศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองเพียงล าพังได้ ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ทั่วไปของนักเรียนในสังคมการศึกษาไทย ตลอดจนพฤติกรรมของนักศึกษาโดยทั่วไปในมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังมีความต้องการพบเพ่ือน ต้องการจัดท า
กิจกรรมร่วมกัน ต้องการพบและแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน จึงท าให้การสอนเสริมเป็นกิจกรรมบริการ
การศึกษาที่พอจะรองรับพฤติกรรมและความต้องการของนักศึกษาได้บ้าง ดังนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราชยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนเสริมเรื่อยไปอีกระยะหนึ่ง แม้จะพบว่า
มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละปีการศึกษาค่อนข้างจะสูงมากเป็นปัญหาให้ครุ่นคิดอยู่มากแล้วก็ตาม 
แล้วค่อย ๆ ลดจ านวนชุดวิชาและลดจ านวนสัปดาห์ที่มีการจัดสอนเสริมลงให้พอเหมาะควบคู่กันไป 
พร้อมกับแสวงหาวิธีการสอนเสริมผ่านสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ทดแทนเพื่อให้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
สื่อเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แท้จริง 
 ส าหรับแนวโน้มในอนาคต การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัย -     
ธรรมาธิราช จะต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีความเจริญก้าวหน้าให้มากที่สุด 
กล่าวคือจะต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มาก
ที่สุด เพราะในอนาคตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น มีการสอนเสริมผ่าน Internet ทุกชุดวิชา หรือมีการผลิต 
DVD ทดแทนการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาของบางชุดวิชา เป็นต้น ในส่วนของศูนย์บริการ
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การศึกษา (โรเงรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด) ยังคงสถานะเป็นศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่อไป แต่อาจปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานความร่วมมือระดับจังหวัดที่สร้างความอบอุ่น
และความใกล้ชิดให้กับนักศึกษาในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยในระดับท้องถิ่นที่สามารถให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้ทุกเรื่องที่มาติดต่อ หรืออาจปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการการ
สอนเสริมในรูปแบบอ่ืน ๆ ก็ได้  
6. การสอนเสริมแบบเข้ม 

 การสอนเสริมแบบเข้ม เป็นกิจกรรมการสอนเสริมประเภทหนึ่งที่จัดให้มีขึ้นตามความต้องการ
ของนักศึษา โดยเฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก นักศึกษาสอบไปผ่านเป็นจ านวนมาก และไม่ได้รับการ
อนุมัติให้จัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถแสดงความจ านงร่วมกันตั้งแต่ 20 คน
ขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อสถานที่ เพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักศึกษาได้ตามเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 การสอนเสริมแบบเข้ม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมบริการการศึกษาที่นักศึกษามีส่วนร่วมในระดับหนึ่ง 
โดยนักศึกษาร่วมกันก าหนดชื่อชุดวิชาที่ต้องการจะรับฟังการสอนเสริมจากอาจารย์ตามความต้องการ
ของตนเองได้ แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรมในอัตราเพียงเล็กน้อยเพ่ือ
เป็นการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อถึงก าหนดเวลา พร้อมนี้นักศึกษาจะได้รับการ
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นคะแนนเก็บประจ าภาคการศึกษาร้อยละ 30 และ ที่เหลืออีกร้อย
ละ 70 นักศึกษาจะต้องเข้ารับการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ 
 ส าหรับแนวโน้มในอนาคต การสอนเสริมแบบเข้มของมหาวิทยาลัย อาจจะต้องมีการขยาย
จ านวนชุดวิชาให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพราะจากการติดตามผลการเข้าสอบไล่ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มมีผลการสอบไล่ผ่านในชุดวิชานั้น ๆ ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงเห็นสมควรที่มีการขยายบริการตามความต้องการของ
นักศึกษา โดยอาจขยายเป็นภาคการศึกษาละไม่ต่ ากว่า 20 ชุดวิชา หรือเฉลี่ยสาขาวิชาละ 2 ชุดวิชา 
หรืออาจยึดตามโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรละ 2 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ในการบริหาร
จัดการ อาจมอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ที่มหาวิทยาลัยได้ลงทุนสร้างเพ่ือเป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค ท าหน้าที่ในการรวบรวมความต้องการของนักศึกษาตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด และด าเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
จัดท าร่วมกันกับส่วนกลาง พร้อมกับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาและน าเข้าเป็นรายได้ของศูนย์
วิทยพัฒนาในอัตราที่พอเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้เช่นนี้ ย่อมจะสามารถทดแทนการ
สอนเสริมประจ าภาคที่มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงลงได้ระดับหนึ่ง และถือเป็นการสนับสนุน
หลักการที่ส าคัญในการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย คือนักศึกษาต้องการพบอาจารย์ ต้องการพบเพ่ือน
นักศึกษา และต้องการฟังการสรุปจากอาจารย์ เป็นต้น 

7. การสอนเสริมในเรือนจ าและทัณทสถาน 
 การสอนเสริมในเรือนจ าและทัณฑสถานเป็นการสอนเสริมที่จัดให้มีขึ้นส าหรับนักศึกษาที่เป็น
ผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน โดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
ที่สนใจรับฟังการสอนเสริมในชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยมีการอนุมัติให้มีการจัดสอนเสริมประจ าภาค
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การศึกษา แต่นักศึกษาในเรือนจ า/ทัณฑสถานไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังการสอนเสริมกับนักศึกษาปกติ
ทั่วไปได้ โดยนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน จะต้องแสดงความจ านงร่วมกันผ่านขั้นตอน
ของกรมราชทัณฑ์ก าหนด ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อสถานที่เพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริม
ในเรือนจ า/ทัณฑสถานในชุดวิชานั้น ๆ ได้ 
 การสอนเสริมในเรือนจ าและทัณฑสถาน จึงเป็นการจัดบริการการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ด้อย
โอกาสที่ ไม่สามารถเข้ารับการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาร่วมกับนักศึกษาปกติทั่ วไปได้             
ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษาให้กับบุคคลในทุกเพศ ทุกวัย และทุก
สถานภาพในทางสังคม แม้สถานภาพที่เป็นผู้ต้องขังก็ตาม ดังนั้น ภารกิจในการจัดสอนเสริมในเรือนจ า
และทัณฑสถานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงต้องด ารงอยู่ต่อไปโดยไม่ค านึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย 
เพราะเป็นภารกิจด้านการจัดบริกาการศึกษาให้กับผู้ที่ขาดโอกาสหรือผู้ที่ถูกจ ากัดโอกาสอย่างแท้จริง 

8. การสอนเสริมโดยการนัดหมาย 
 การสอนเสริมโดยการนัดหมาย เป็นการสอนเสริมที่จัดให้มีขึ้นตามความต้องการของนักศึกษา
ในบางจังหวัดหรือบางศูนย์บริการการศึกษาที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้มีการจัดสอนเสริมประจ าภาค
การศึกษาในบางชุดวิชา โดยนักศึกษาจะต้องแสดงความจ านงร่วมกัน ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อชุดวิช่าต่อ
สถานที่ เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมในชุดวิชานั้น ๆ ได้ 
 การจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย ได้จัดให้มีขึ้นภายใต้แนวคิดของมหาวิทยาลัยโดยส านัก
บริการการศึกษาขณะนั้น ต้องการให้นักศึกษาในบางจังหวัดหรือบางชุดวิชามีส่วนร่วมในการก าหนด
ความต้องการของตนเอง โดยให้เสนอความต้องการต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยมีการจัดสอน
เสริมในชุดวิชาที่ตนเองลงทะเบียนเรียนซึ่งเป็นชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาอยู่แล้ว 
แต่ไม่ได้มีการจัดสอนเสริมในจังหวัดหรือศูนย์บริการการศึกษาที่เป็นภูมิล าเนาของตน เรียกว่า “การ
สอนเสริมโดยการนัดหมาย” ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีการเปิด
โอกาสและขยายโอกาสให้กับนักศึกษาทุก ๆ คนทุกสถานที่อย่างเท่าเทียมกันในด้านการขอรับบริการ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

ดังนี้ การสอนเสริมโดยการนัดหมาย จึงเป็นกิจกรรมบริการการศึกษาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นภายใต้
แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และถือเป็นกิจกรรมบริการ
การศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่จังหวัดเล็กๆ ให้ได้รับความ
อบอุ่นและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้การสนับสนุนให้เป็นกิจกรรม        
การบริการการศึกษาท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัยตลอดไป 

9. การสอนเสริมผ่าน Internet 
การสอนเสริมผ่าน Internet (e-Tutorial) เป็นการจัดบริการการสอนเสริมแบบผ่านสื่อ

ค่อนข้างทันสมัยมากที่สุด หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้มีการทดลองการสอนเสริมแบบผ่านสื่อในรูปแบบ
อ่ืน ๆ มาแล้วหลายรูปแบบ เช่น การสอนเสริมผ่านระบบ VDO Conference การสอนเสริมทางไกล
ผ่านดาวเทียม เป็นต้น ทั้งนี้ การสอนเสริมผ่าน Internet ถือเป็นการน าเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแผน 
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มสธ. 2543 หรือ STOU PLAN 2000 ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งสื่อ นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 ที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (ICT-Driven 
University) เพราะคาดการณ์ว่าในอนาคตสังคมไทยจะเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของวิริยะ วงศ์เลาหกุล (2542) ที่พบว่า แม้นักศึกษาจะไม่มีความ
พร้อมในการรับบริการจากมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่าย Internet แต่มหาวิทยาลัยก็ไม่ควรยกเลิกการน า
เทคโนโลยีเครือข่าย Inernet มาใช้ เพราะด้วยเหตุผลความไม่พร้อมของนักศึกษา รวมทั้ งมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ดุสิต เวชกิจ และคณะ (2551) ที่พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การับฟังการสอนเสริมผ่าน Interne ในระดับมากรวม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการน าเสนอเนื้อหาสาระของ
ชุดวิชา ด้านรูปแบบและสื่อท่ีน าเสนอ และด้านระยะเวลาในการท าการสอนเสริมผ่าน Internet  

ดังนั้น การสอนเสริมผ่าน Internet จึงเป็นรูปแบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราชที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากที่สุด มีความสอดคล้องกับแนวคิดและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมากที่สุด นอกจากนี้ยังถือว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการและความพอใจของ
นักศึกษามากที่สุด เห็นสมควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมบริการการศึกษาด้านการสอนเสริมผ่าน 
Internet ของมหาวิทยาลัยต่อไป เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่
เน้นอัตลักษณ์ด้านการเป็นผู้น าแห่งสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ 
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ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินงานการบริการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ที่รับผิดชอบ
ได้ตระหนักและได้ให้ความส าคัญในกิจกรรมบริการการศึกษาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง โดย
ได้มีการท างานเชิงสังเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์/วิธีการ/แนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานการจัดบริการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแต่ละฉบับจนเกิด
เป็นแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัยและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดสอนเสริมเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผู้รับผิดขอบได้มีการท างานเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับการ 
ให้บริการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนานนั้น แม้มหาวิทยาลัยและนักศึกษาจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากาการปรับปรุงการสอนเสริมเพราะได้เกิดรูปแบบการสอนเสริมที่เป็นรูปแบบใหม่ ๆ     
มาอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีแล้ว แต่แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดบริการการสอน
เสริมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะยังคงมีอยู่ตลอดไป เพราะสภาพแวดล้อมในการบริหาร
จัดการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น จึงเห็นสมควรก าหนดเป็น
ข้อเสนอแนะที่มีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับท างานเชิงสังเคราะห์ที่ผ่านมาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช ดังนี้ 
1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ระบบการเรียนการสอนทางไกล เป็นระบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนและนักศึกษาอยู่
ห่างไกลกัน ดังนั้น การจัดบริการการสอนเสริมเพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสได้
พบปะกัน และรับฟังการสรุปเนื้อหาพร้อมแนะน าประเด็นส าคัญเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักศึกษา โดยเฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก 
ไม่สามารถท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง และต้องการพ่ึงอาจารย์หรือขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น 

2) การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา จะต้องค่อย ๆ ลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่อง และ
ทดแทนด้วยการจัดบริการการสอนเสริมแบบผ่านสื่อควบคู่กันไป เพราะแนวโน้มอนาคต
สังคมไทยจะเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หรือเป็น ICT-Driven University      
(i-Du) จนในที่สุดการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา จะเป็นการสอนเสริมที่มีการบริหาร
จัดการแบบผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงรูปแบบเดียวที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาอย่างทั่วถึง 

3) ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยด้วยนโยบายร่วมกันใช้ทรัพยากรของชาติที่รัฐมีการลงทุนไว้มากมายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเป็นการจัดการศึกษาทั้งด้านทรัพยากรอาคารสถานที่และทรัพยากรบุคคล 
ถือเป็นความร่วมมือเชิงนโยบายของหน่วยงานราชการระดับกรมขณะนั้น ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค วิทยาลัยครูทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค กรมสามัญศึกษา 
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ตลอดจนกรมวิชการเกษตร กรมการแพทย์ และกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น ดังนั้น 
จึงไม่ควรละเลยที่มาของการก่อเกิดของศูนย์บริการการศึกษาในทุกประเภท และควรจะได้
รับค ายกย่องในทุกโอกาสในฐานะเป็นหน่วยงานความร่วมมือที่ส าคัญที่อยู่เบื้องหลัง
ความส าเร็จจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันศูนย์บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นหน่วยงานความร่วมมือที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมี 4 ประเภท คือ ศูนย์บริการการศึกษาภาค ศูนย์บริการ
การศึกษาจังหวัด ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชา ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ 
มุม-มสธ. 

2  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการสอนเสริมต่อไป 

 แม้การบริการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมีหลักเกณฑ์และรูปแบบ
การสอนเสริมที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและมีการใช้เป็นแนวปฏิบัติในการให้บริการการกสอนเสริมแก่
นักศึกษาด้วยดีตลอดมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ตาม แต่แนวโน้มในอนาคตของการให้บริการการสอนเสริม
ของมหาวิทยาลัยก็ยังคงจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอีกต่อไปตามสภาพแวดล้อมในทางการบริหารของ
มหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนี้ จึงเห็นสมควรเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในอนาคตในแต่ละกิจกรรม
การสอนเสริม ดังนี้ 

1) การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา 
การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา เป็นบริการการสอนเสริมระบบใหม่ในประเทศไทยและเป็น

ระบบดั้งเดิมที่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้แนวคิดจะต้องมีการ
เพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษาควบคู่กับการศึกษาด้วยตนเอง และเป็นกิจกรรมที่จะท าให้นักศึกษาได้มี
โอกาสพบปะอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน แต่เนื่องจากท่ีผ่านมามีนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริม
เป็นจ านวนน้อย ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือการจัดสอนเสริมประจ า
ภาคการศึกษาปีละเป็นจ านวนมาก ประกอบกับอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการเดินทาง
ไปสอนเสริมเกือบทุกสัปดาห์ ท าให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจด้านอ่ืน ๆ ของอาจารย์ในระบบ
การศึกษาทางไกลเป็นอย่างมาก ดังนั้น แนวทางการปรับปรุงการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาใน
อนาคตจึงควรค านึงถึงความไม่พร้อมของนักศึกษาที่จะเดินทางไปเข้ารับฟังการสอนเสริม ค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างสูง(และมหาวิทยาลัยไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากนักศึกษา) 
และค านึงถึงภาระงานประจ าของคณาจารย์ในระบบการศึกษาทางไกล โดยเห็นควรปรับปรุงการสอน
เสริมประจ าภาคการศึกษา เป็นดังนี้  
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(1) ลดจ านวนสถานทีท่ี่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชา กล่าวคือให้มีการจัดสอนเสริมเฉพาะ 
ศูนย์บริการการศึกษาขนาดใหญ่ หรือ ศูนย์หลัก ไม่เกิน 20 แห่งต่อภาคการศึกษา และมีเงื่อนไขส าหรับ
สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีนักศึกษาจ านวนมากให้สอนเสริมเพ่ิมเติมในศูนย์บริการการกศึกษาขนาดกลาง
หรือศูนย์รองได้ ทั้งนี้ แนวทางนี้จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยและลดภาระงานในการเดินทาง
ของอาจารย์สอนเสริมได้ ส าหรับนักศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับการจัดสอนเสริมประจ าภาค
การศึกษาให้เข้าสู่ระบบบริการการสอนเสริมโดยการนัดหมาย หรือการสอนเสริมแบบเข้ม (มีตัวอย่าง
บญัชีรายชื่อสถานที่สอนเสริม แสดงในภาคผนวก)  

(2) ลดสัปดาห์ท าการสอนเสริม กล่าวคือให้มีการลดสัปดาห์สอนเสริมลงเหลือเพียง 6  
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษาจากที่เคยมีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบันและที่ผ่านมา มากถึง 10 สัปดาห์ ซึ่ง
การก าหนดสัปดาห์สอนเสริม จ านวน 10 สัปดาห์ ท าให้สัปดาห์สอนเสริมมีการกระจายมากเกินไป ท า
ให้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ผลกระทบต่อการเตรียมตัวของนักศึกษาที่จะต้องเข้ารับ
การสอนเสริมในสัปดาห์แรก ๆ เพราะนักศึกษายังไม่ได้รับเอกสารการสอน ผลกระทบต่อพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และผลกระทบต่อภาระงานของศูนย์บริการการศึกษาที่มี
กิจกรรมด้านเรียนการสอนของนักเรียนเป็นจ านวนมาก เป็นต้น ทั้งนี้ การก าหนดสัปดาห์สอนเสริม
ประจ าภาคการศึกษาเหลือเพียง 6 สัปดาห์ จะไม่กระทบต่อจ านวนชุดวิชาของแต่ละสาขาวิชาละจ านวน
ครั้งที่เคยมีการจัดสอนเสริมของแต่ละชุดวิชาที่เคยมีอยู่เดิมแต่อย่างใด (มีตัวอย่างการก าหนดสัปดาห์
สอนเสริม 6 สัปดาห์ แสดงในภาคผนวก) 

2) การสอนเสริมแบบเข้ม 
การสอนเสริมแบบเข้ม เป็นกิจกรรมบริการการศึกษาท่ีถือว่านักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด 

ความต้องการของตนเอง โดยนักศึกษาสามารถรวมกลุ่มกันในชุดวิชาเดียวกันเสนอขอให้มหาวิทยาลัยจัด
สอนเสริมแบบเข้มตามความต้องการของตนเองได้ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะเห็นได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือแก้ไขในบางปัญหาของการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาที่มีอยู่ดั้งเดิมได้     
เช่น นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการของตนเอง นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะเข้ารับ
ฟังการสอนเสริมเพราะได้มีการแสดงความจ านงและได้ช าระค่ะธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว      
มีคะแนนเก็บระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลายเป็นสิ่งจูงใจ เป็นต้น ดังนั้น จึงถือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้าง
จะสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยควรจะส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้ 

(1) เพ่ิมจ านวนชุดวิชา ให้มีการเพ่ิมจ านวนชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมแบบเข้มโดยอิงกับ 
จ านวนหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา เฉลี่ยสาขาวิชาละ ไม่เกิน 3 หลักสูตร (ปริญญาตรี)หลักสูตรละ    
ไม่เกิน 2 ชุดวิชา หรือสาขาวิชาละ 4-6 ชุดวิชา หรือ ภาคการศึกษา ไม่เกิน 30 ชุดวิชา (ทั้งนี้แล้วแต่
มหาวิทยาลัยจะมีการก าหนดจ านวนชุดวิชาขั้นสูงไว้หรือไม่ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับมาตราฐานการให้
คะแนนนักศึกษา และมีผลต่อระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย)  
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(2) เพ่ิมสถานที่สอนเสริม ให้มีการเพิ่มจ านวนสถานที่สอนเสริมของแต่ละชุดวิชา จากเดิม 
ที่เคยมีการก าหนดให้มีการสอนเสริมแบบเข้มเพียง ชุดวิชาละไม่เกิน 4 แห่งต่อภาคการศึกษาเป็นไม่เกิน 
10 แห่งต่อภาคการศึกษา โดยสถานที่สอนเสริมแบบเข้มทั้ง 10 แห่ง จะต้องมีการกระจายไปตามทุก
ภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การเพ่ิมจ านวนสถานที่สอนเสริมแบบเข้มเป็น 10 แห่ง เพ่ือต้องการลด
ภาระในการเดินทางของนักศึกษา รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละครั้งของนักศึษาที่เช้าร่วมกิจกรรม
การสอนเสริมแบบเข้ม อย่างไรก็ตามการที่มหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้มีการจัดสอนเสริมแบบเข้มแต่ละ
แห่งของแต่ละชุดวิชา จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ มีนักศึกษาแสดงความจ านง
ร่วมกันตั้งแต่ 20 คนข้ึนไปต่อชุดวิชาต่อสถานที่ 

3) การสอนเสริมโดยการนัดหมาย 
การสอนเสริมโดยการนัดหมายได้จัดให้มีข้ึนภายใต้แนวคิดของส านักบริการการศึกษา            

ที่ต้องการให้นักศึกษาในบางจังหวัดหรือบางชุดวิชามีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการของตนเอง 
โดยให้เสนอความต้องการต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยมีการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายใน
ชุดวิชาที่ตนเองลงทะเบียนเรียนและมีการจัดสอนเสริมประจ าภาคการศึกษาอยู่แล้ว แต่ไม่ได้มีการจัด
สอนเสริมในจังหวัดหรือศูนย์บริการการศึกษาที่เป็นภูมิล าเนาของตน จึงถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ส าหรับนักศึกษาและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัย เห็นสมควรส่งเสริมสนับสนุน 
ดังนี้ 

(1) บทบาทของศูนย์บริการการศึกษา (สถานที่สอนเสริม) เห็นควรปรับปรุงบทบาทของ
ศูนย์บริการการศึกษาที่เป็นสถานที่สอนเสริม โดยให้เป็นหน่วยงานหลักในการรับทราบความต้องการ
ของนักศึกษาในแต่ะละชุดวิชาที่ต้องการให้มีการสอนเสริมโดยการนัดหมายและด าเนินการจัดสอนเสริม
โดยการนัดหมายเองทุกขั้นตอน ทั้งนี้ การด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
รวมทั้งให้มีการด าเนินการในขั้นตอนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เช่น การแจ้งก าหนดวันสอนเสริมโดยการนัดหมายให้นักศึกษาทราบ การจัดเตรียมสถานที่
สอนเสริมโดยการนัดหมาย เป็นต้น 

(2) ค่าใช้จ่าย นักศึกษาที่สนใจควรมีส่วนร่วมในด้านค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เพ่ือตอบแทน
ในการจัดเตรียมด้านสถานที่ของศูนย์บริการการศึกษาในการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมบริการ
การศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คนละ 100.- บาทต่อชุดวิชาต่อครั้ง 
(ตัวเลขสมมุติ)  
  อนึ่ งค่าใช้จ่ายนี้ เป็นค่าใช้จ่ายที่มอบให้ศูนย์บริการการศึกษาโดยไม่ต้องส่งคืน
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ให้กับศูนย์บริการการศึกษาอีกเหมือนที่
ผ่านมา 
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(3) การจัดเชิญอาจารย์ ส านักบริการการศึกษารับผิดชอบในการจัดเชิญอาจารย์สอนเสริม 
ตามรายชื่อชุดวิชาและวัน/เวลาท าการสอนเสริมที่ศูนย์บริการการศึกษาได้เสนอให้มีการจัดสอนเสริม
โดยการนัดหมาย พร้อมทั้งด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาจารย์สอนเสริมตามอัตราค่าตอบแทน
ของมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษา 

4) การสอนเสริมผ่าน Internet  
การสอนเสริมผ่าน Internet ถือเป็นการน าเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมา 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และถือเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลเป็นอย่างมากที่สุด เพราะนักศึกษาสามารถศึกษาเล่า
เรียนด้วยตนเองได้ตามความพร้อมโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปรับฟังการสอนเสริมที่ศูนย์บริการ
การศึกษา แต่อย่างไรก็ตามการสอนเสริมผ่าน Internet ควรมีแนวทางการปรับปรุงให้นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์มากยิ่งขึน้ ดังนี้ 

(1) เพ่ิมจ านวนชุดวิชา ให้มีการเพ่ิมจ านวนชุดวิชาที่จะจัดให้การสอนเสริมผ่าน Internet  
ให้มากที่สุดตามความพร้อมของส านักเทคโนโลยีการศึกษาทีจ่ะสามารถรองรับได้ต่อภาคการศึกษา     
โดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณควบคู่กันไป 

(2) ผลิต DVD ให้น ารายการสอนเสริมผ่าน Internet ที่มีการสอนเสริมเป็นรายการสดผ่าน 
ไปแล้ว (นอกจากการน าไปเก็บไว้ใน Sever ให้นักศึกษาดูย้อนหลังได้) มาส าเนาในรูปของ DVD เพ่ือ
จ าหน่ายให้กับนักศึกษาที่สนใจในราคาถูก โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์รับฟังการ     
สอนเสริมรายการสด 

(3) ถ่ายท ารายการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา ควรมีการถ่ายท าการสอนเสริมประจ า 
ภาคการศึกษารายการสด ณ ศูนย์บริการการศึกษาโดยเลือกถ่ายท าชุดวิชาที่เนื้อหายาก นักศึกษาสอบ
ไม่ผ่านจ านวนมาก แล้วน ามาส าเนาในรูปของ DVD เพ่ือจ าหน่ายให้กับนักศึกษาในราคาถูก หรือน าขึ้น 
web site ให้นักศึกษาที่พลาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสไปเข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา 
ได้รับฟังการสอนเสริมย้อนหลังตามอัธยาศัย 
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ครั้งที่ 1/2529  วันที่ 17 มกราคม 2529 การสอนเสริมในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
ครั้งที่ 6/2533  วันที่ 7 กันยายน 2533 ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การสอนเสริม 
ครั้งที่ 1/2537  วันที่ 24 มีนาคม 2537 โครงการความร่วมมือกับบริษัทชินวัตร 
ครั้งที่ 2/2537  วันที่ 19 เมษายน 2537 รูปแบบการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 
ครั้งที่ 3/2543  วันที่ 26 กรกฎาคม 2543 ผลการด าเนินงานการสอนเสริมทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม 
ครั้งที่ 10/2544  วันที่ 17 สิงหาคม 2544 การก าหนดจ านวนสถานที่สอนเสริมของแต่ละ     

ชุดวิชา 
ครั้งที่ 3/2545  วันที่ 19 มิถุนายน 2545 ข้อเสนอการสอนเสริมแบบบูรณาการ 
ครั้งที่ 1/2546  วันที่ 7 มีนาคม 2546 ความเห็นของสาขาวิชาที่มีต่อการสอนเสริม 

แบบบูรณาการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม (ต่อ) 
ครั้งที่ 2/2546  วันที่ 31 มีนาคม 2546 ให้มีการทดลองการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

2 ชุดวิชา 
ครั้งที่ 5/2546  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 มีการผลิต VCD การสอนเสริมแล้วเสร็จครั้งแรก  

จ านวน 2 ชุดวิชา 
ครั้งที่ 3/2548  วันที่ 15 กรกฎาคม 2548 จุดคุ้มทุนราคาจ าหน่าย VCD สอนเสริม 
ครั้งที่ 3/2546  วันที่ 14 พฤษภาคม 2546 อนุมัติผลิต VCD การสอนเสริมเป็นครั้งแรก 
ครั้งที่ 4/2546  วันที่ 8 กันยายน 2546 ยกเลิกการจัดสอนเสริมในชุดวิชาที่มีนักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่า 1,000 คน 
ครั้งที่ 5/2547  วันที่ 5 ตุลาคม 2547 ข้อเสนอโครงการการสอนเสริมแบบเข้ม 
ครั้งที่ 3/2548  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติราคาจ าหน่าย VCD การสอนเสริม แผ่นละ  

50 บาท 
ครั้งที่ 1/2548  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 อนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสอนเสริมแบบเข้มและ 

อนุมัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ชุดวิชาละ 400 บาท 
ครั้งที่ 4/2551  วันที่ 9 เมษายน 2551 ยกเลิกการถ่ายทอดการสอนเสริมทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม 
ครั้งที่ 1/2553  วันที่ 6 มกราคม 2553 หลักเกณฑ์การผลิตสื่อเสริม ระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ 3/2554  วันที่ 23 กันยายน 2554 บัญชีรายชื่อศูนย์บริการการศึกษาที่จะใช้ส าหรับการ 

จัดสอนเสริม 
ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 14 มีนาคม 2555 ให้น าเอกสารโสตทัศน์ ขึ้น web site 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการการศึกษา 
 ครั้งที่ 2/2532  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 พิจารณาโครงการสอนเสริมโดยการนัดหมาย 
 ครั้งที่ 3/2532  วันที่ 11 มีนาคม 2532 อนุมัติโครงการการสอนเสริมโดยการนัดหมาย 
 ครั้งที่ 9/2532  วันที่ 27 กันยายน 2532 ก าหนดขั้นตอนการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย 
 ครั้งที่ 10/2532  วันที่ 30 ตุลาคม 2532 รับทราบผลการทดลองการจัดสอนเสริม 

โดยการนัดหมาย 
ครั้งที่ 11/2533 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2533 เสนอให้งดการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย  

1 ภาคการศึกษา 
ครั้งที่ 12/2533  วันที่ 26 ธันวาคม 2533 ใหมีการปรับปรุงขั้นตอนการจัดสอนเสริมโดยการ 

นัดหมาย 
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หนังสือราชการ/ค าสั่ง 

บันทึกท่ี ทม 1613/647 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2528 เรื่องความเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับการสอนเสริมเป็น 

ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ถึง ประธานคณะกรรมการ 

การสอนเสริม 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2523 แต่งตั้งคณะท างานวางระบบ 

การสอนเสริม 

บันทึกท่ี ทม 1614//3634 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2528 เรื่องความเห็นเกี่ยวกับการสอนเสริมเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการเรียนการสอนจากสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ถึง ประธานคณะกรรมการ 

การสอนเสริม 

หนังสือที่ ยธ 0704/30327 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 เรื่องคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะเรียน  

มสธ.จากกรมราชทัณฑ์ ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หนังสือที่ ปจ 0016/30327 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527 ขอให้จัดอบรมวิทยากรของจังหวัด        

จากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัสุโขทัยธรรมาธิราช 

หนังสือที่ ทม 1613/089 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 เรื่องการอบรมวิทยากรให้กับจังหวัดปราจีนบุรี  

จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ถึง ประธานคณะกรรมการการสอนเสริม 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 613/2537 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนวทาง 

การจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

บันทึกท่ี ทม 1306/878 วันที่ 11 กันยายน 2548 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ  

จากสาชาวิชาศิลปศาสตร์ ถึง ส านักบริการการศึกษา 

บันทึกท่ี ทม 1306/0040 วันที่ 21 มกราคม 2546 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ  

จากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ถึง ส านักบริการการศึกษา 

บันทึกท่ี ทม 1307/921 วันที่ 21 มกราคม 2546 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

 จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ถึง ส านับริการการศึกษา 

บันทึกท่ี ทม 1308/1323 วันที่ 9 สิงหาคม 2545 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

 จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ถึง ส านักบริการการศึกษา 

บันทึกท่ี ทม 1309/1353 วันที่ 20 สิงหาคม 2545 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

 จากสาขาวิชานิติศาสตร์ ถึง ส านักบริการการศึกษา 

บันทึกท่ี ทม 1311/1335 วันที่ 10 สิงหาคม 2545 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

 จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถึง ส านักบริการการศึกษา 
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บันทึกท่ี ทม 1310/527 วันที่ 15 สิงหาคม 2545 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

 จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ถึง ส านักบริการการศึกษา 

บันทึกท่ี ทม 1313/548 วันที่ 9 สิงหาคม 2545 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

 จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ถึง ส านักบริการการศึกษา 

บันทึกท่ี 1314/129 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

 จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ถึง ส านักบริการการศึกษา 

บันทึกท่ี 1315/1056 วันที่ 12 กันยายน 2545 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

 จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถึง ส านักบริการการศึกษา 

บันทึกท่ี 1322/052 วันที่ 22 มกราคม 2546 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

 จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึง ส านักบริการการศึกษา 

บันทึกท่ี ทม 1326/0863 วันที่ 9 สิงหาคม 2545 ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนเสริมแบบบูรณาการ 

 จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ถึง ส านักบริการการศึกษา 

บันทึกท่ี ศธ 0522.01(03)/257 วันที่ 8 เมษายน 2548 เรื่อง เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรม  

650.- บาท จากกองแผนงาน ถึง ส านักบริการการศึกษา 

บันทึกท่ี ศธ 0522.01(02)/พิเศษ วันที่ 6 มิถุนายน 2550 ข้อเสนอโครงการการสอนเสริมผ่าน Internet  

จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ถึง คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการการสอนเสริม 

พ.ศ. 2524 

  คณะกรรมการการสอนเสริม ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2524 ในขณะนั้น
สภาวิชาการได้ก าหนดให้คณะกรรมการการสอนเสริมมีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

โครงสร้างของคณะกรรมการการสอนเสริม ประกอบด้วย 

1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา    เป็นรองประธานกรรมการ 
1.3 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา    เป็นกรรมการ  
1.4 ผู้อ านวยการส านักวิชาการ     เป็นกรรมการ 
1.5 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร    เป็นกรรมการ 
1.6 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร    เป็นกรรมการ 
1.7 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  เป็นกรรมการ 
1.8 หัวหน้าศูนย บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค   เป็นเลขานุการ 

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 ก าหนดนโยบายการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอนเสริม 
2.2 ก าหนดนโยบายการจัดท าเทปตลับการสอนเสริม หรือสื่อการสอนเสริมอ่ืนๆ 
2.3 ก าหนดนโยบายการสรรหาอาจารย สอนเสริมที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาจารย สอนเสริมของมหาวิทยาลัย 
2.4 พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย สอนเสริมของแต่ละชุดวิชาเพ่ือเสนอสภาวิชาการแต่งตั้งเป็นอาจารย 

สอนเสริม 
2.5 พิจารณาและรับผิดชอบโครงการจัดปฐมนิเทศหรือจัดประชุมอาจารย สอนเสริม พร้อมจัดท า

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศหรือการประชุมนั้นๆ 
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โครงสร้างคณะกรรมการการสอนเสริม 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

หลังจากที่คณะกรรมการการสอนเสริมตามโครงสร้าง พ.ศ. 2524 ได้รับผิดชอบตาม
ภาระหน้าที่ที่ก าหนดไประยะเวลาหนึ่งแล้ว ต่อมา มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสาขาวิชา และส านักต่างๆ
เพ่ิมขึ้นอีกหลายหน่วยงาน ดังนั้น จึงได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการ
ส านัก ที่จัดตั้งใหม่พร้อมแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริการเป็นกรรมการการสอนเสริมเพ่ิมเติมจากเดิม 
และครั้งสุดท้ายได้มีการเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคณะกรรมการการสอนเสริม
ให้มี “หรือผู้แทน” อยู่ด้วย ซึ่งสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 19/2532 เห็นชอบให้ปรับโครงสร้าง
เฉพาะในส่วนของผู้อ านวยการส านักเท่านั้นที่ให้มี “หรือผู้แทน” ส่วนกรรมการที่เป็นประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา เนื่องจากเป็นผู้ที่จะต้องพิจารณาและก าหนดนโยบายเพ่ือการด าเนินงานโดยตรงจึง
ไม่ให้มี “หรือผู้แทน” 
  ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการสอนเสริมเกี่ยวกับการพิจารณา
คุณสมบัติอาจารย สอนเสริม เดิมก าหนดให้มีหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย สอนเสริมของ
แต่ละชุดวิชาเพ่ือเสนอสภาวิชาการแต่งตั้ งเป็นอาจารย สอนเสริม ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการการสอนเสริมมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย สอนเสริม เพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย 
สอนเสริม โดยก าหนดให้เสนอสภาวิชาการเพ่ือทราบเท่านั้น 
 
หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2533 ได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริการเป็นรองประธาน

คณะกรรมการการสอนเสริมแทนผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา 
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการสอนเสรมิ 

พ.ศ. 2533 
 
 

  ที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ในการประชุมครั้งที่ 6/2533 เมื่อวันที่ 7 

กันยายน พ.ศ. 2533 มีมติให้ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการสอนเสริม 

โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและการพัฒนาด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอนเสริม 
2. ก าหนดนโยบายการจัดสอนสเริมในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดสอนเสริมโดยสื่ออ่ืนๆ 
3. ก าหนดนโยบายการสรรหาอาจารย สอนเสริมที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาจารย สอนเสริมของ

มหาวิทยาลัย 
4. พิจารณาคุณสมบัติ และก าหนดเกณฑ ในการจัดอาจารย สอนเสริมของแต่ละชุดวิชา 
5. พิจารณาและรับผิดชอบโครงการจัดปฐมนิเทศ หรือจัดอาจารย สอนเสริมพร้อมจัดท าเอกสาร

ประกอบการปฐมนิเทศหรือการประชุมนั้นๆ 
6. พิจารณาแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเกี่ยวกับการสอนเสริม 
7. พิจารณาและปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
8. แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือรับผิดชอบงานที่คณะกรรมการการสอนเสริมได้มอบหมาย 

เช่น แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบการสอนเสริม คณะท างานพัฒนารูปแบบการสอนเสริม 
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คณะท างานศึกษาโครงสร้างและแนวทางปรับปรุง 
ระบบการสอนเสริม 

พ.ศ.2533 

  ที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ในการประชุมครั้งที่ 7/2533 เมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม พ.ศ. 2533 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะท างานศึกษาโครงสร้างและแนวทางปรับปรุงการสอนเสริม 
ประกอบด้วย 

1. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร   ประธานคณะท างาน 
(รองศาสตราจารย  ดร.จุมพล หนิมพานิช) 

2. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร   คณะท างาน 
(รองศาสตราจารย  ชุติมา สัจจานันท ) 

3. ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา   คณะท างาน 
(รองศาสตราจารย  นที ขลิบทอง) 

4. รองศาสตราจารย  ดร.นิคม ทาแดง    คณะท างาน 
5. หัวหน้าศูนย บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค   คณะท างานและเลขานุการ 

(นางจีรีรัตน  แย้มกลิ่นฟุ้ง) 
6. นายเมธี ปิยะคุณ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวชมพูนุท วราศิระ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

หมายเหตุ : สภาวิชาการ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างานศึกษาโครงสร้างและแนวทาง
ปรับปรุงการสอนเสริม เมื่อการประชุม ครั้งที่  41/2533 วันที่  8 พฤศจิกายน       
พ.ศ. 2533 

 พร้อมนี้ คณะท างานศึกษาโครงสร้างและแนวทางปรับปรุงการสอนเสริม ได้มีการเสนอรายงาน
การประชุมของคณะท างาน ในการประชุมของคณะท างานครั้งที่ 1/2533 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 
2533 ต่อคณะกรรมการการสอนเสริม ดังนี้ 
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รายงานการประชุม 

คณะท างานโครงสร้างและแนวทางปรับปรุงการสอนเสริม 
ครั้งที่ 1/2533 

วันที่ 19 กันยายน 2533 
ณ ห้องประชุม 2225 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

คณะท างาน 

1. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร    ประธานคณะท างาน 

(รองศาสตราจารย  ดร.จุมพล หนิมพานิช) 

2. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร    คณะท างาน 

(รองศาสตราจารย ชุติมา สัจจานันท ) 

3. ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา    คณะท างาน 

(รองศาสตราจารย นที ขลิบทอง) 

4. รองศาสตราจารย  ดร.นิคม ทาแดง    คณะท างาน 

5. หัวหน้าศูนย บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค   คณะท างานและเลขานุการ 

(นางจีรีรัตน  แย้มกลิ่นฟุ้ง) 

6. นายเมธี ปิยะคุณ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

7. นางสาวชมพูนุท วราศิระ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.45 น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 แต่งตั้งคณะท างานศึกษาโครงสร้างและแนวทางปรับปรุงการสอนเสริม 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริมในการ
ประชุมครั้งที ่6/2533 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2533 แต่งตั้งคณะท างานศึกษาโครงสร้างและแนวทาง 
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  ปรับปรุงการสอนเสริม จ านวน 5 ท่าน ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระ
การประชุมหมายเลข 1 
 

   ที่ประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาะที่ 2   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 2.1 ขอบเขตและหน้าที่ของคณะท างานศึกษาโครงสร้างและแนวทางปรับปรุงการสอนเสริม 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาขอบเขตและหน้าที่ของคณะท างานฯ 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้คณะท างานฯมีหน้าที่พิจารณาหากลไก   
ที่จะช่วยในการด าเนินงานของคณะกรรมการการสอนเสริม ตลอดจนปรับปรุงการสอนเสริมให้เป็นไป
อย่างมีประมิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.2 โครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการการสอนเสริม 
  ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการสอนเสริม
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการการสอนเสริมในการประชุมครั้งที่ 6/2533 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2533   
ได้พิจารณาปรับปรุงบทบาทใหม่ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและการพัฒนาด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอนเสริม 
2. ก าหนดนโยบายการจัดสอนเสริมในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดสอนเสริมโดยสื่อ

อ่ืนๆ 
3. ก าหนดนโยบายการสรรหาอาจารย สอนเสริมที่น่าสนใจเข้าร่วมเป็นอาจารย สอน

เสริมของมหาวิทยาลัย 
4. พิจารณาคุณสมบัติ และก าหนดเกณฑ ในการจัดอาจารย สอนเสริมของแต่ะละ

สาขาวิชา 
5. พิจารณาและรับผิดชอบโครงการจัดปฐมนิเทศ หรือจัดอาจารย สอนเสริมพร้อม

จัดท าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศหรือการประชุมนั้นๆ 
6. พิจารณาแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสอนเสริม 
7. พิจารณาและปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีสภาวิชาการมอบหมาย 
8. แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ เพ่ือรับผิดชอบงานที่คณะกรรมการการสอนเสริมได้

มอบหมาย เช่น แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบการสอนเสริม พัฒนารูปแบบการ
สอนเสริม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังกล่าว แต่ขอให้แก้ไขข้อความใน ข้อ 8 โดยที่ประชุมเห็นควรให้เปลี่ยนจาก “คณะท างาน” เป็น 
“คณะอนุกรรมการ”  
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2.3 ข้อเสนอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสอนเสริม 
  ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ           

สอนเสริม 
มติ คณะท างานฯได้พิจารณาอย่างกว้างขวางถึงกลไกต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการด าเนินการ

เกี่ยวกับการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
มากที่สุด ทั้งนี้คณะท างานมีความเห็นให้เสนอเป็นหลักการเบื้องต้นให้คณะกรรมการสอนเสริมได้
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 2 ชุด เพ่ือศึกษาวิเคราะห และพัฒนาปรับปรุงระบบการสอนเสริม
ตลอดจนศึกษาพัฒนารรูปแบบการสอนเสริมอ่ืนๆ และสื่อที่จะใช้ประกอบการสอนเสริมควบคู่กันไปด้วย 
โดยคณะอนุกรรมการจะแบ่งออกเป็น 2 คณะ ดังนี้ 

1) คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห และพัฒนาปรับปรุงระบบการสอนเสริม ประกอบด้วย
อนุกรรมการจ านวน 5-6 ท่าน มีหน้าที่ดังนี้ 
- ศึกษาความเหมาะสมของระบบการสอนเสริมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
- วิเคราะห และประเมินประสิทธิภาพของระบบการสอนเสริม ตลอดรวมทั้งพิจารณาถึง

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดสอนเสริมด้านต่างๆ  
- เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการสอนเสริมให้กับคณะกรรมการสอนเสริม

พิจารณา 
2) คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนารูปแบบและสื่อการสอนเสริม ประกอบด้วย อนุกรรมการ

จ านวน 5-6 ท่าน มีหน้าที่ดังนี ้
- ศึกษาพัฒนารูปแบบและสื่อสอนเสริมที่มีในปัจจุบันและในอนาคตให้สนองความ

ต้องการของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
- ศึกษาผลดีและผลเสียของสื่อสอนเสริมที่ใช้ในปัจจุบันเพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
- เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรูปแบบและสื่อการสอนเสริมให้กับคณะกรรมการการ

สอนเสริม 

ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
ลงนามแล้ว 

(นางจีรีรัตน   แย้มกลิ่นฟุ้ง) 
คณะท างานและเลขานุการ 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 

 
ลงนามแล้ว 

(รองศาสตราจารย  ดร.จุมผล  หนิมพานิช) 
ประธานคณะท างานศึกษาโครงสร้างและแนวทางปรับปรุงการสอนเสริม 

 

(นายมธี  ปิยะคุณ) 
 
 

(นางสาวชมพูนุท  วราศิระ 

ผู้จดบันทึกการประชุม) 
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คณะกรรมการการสอนเสริม 

พ.ศ. 2555 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการการสอนเสริม ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธาน 
2) รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา   รองประธาน 
3) ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา   กรรมการ 

(ทุกสาขาวิชา รวม 12 สาขาวิชา) 
4) ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา   กรรมการ 
5) ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการ 
6) ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล   กรรมการ 
7) ผู้อ านวยการส านักวิชาการ    กรรมการ 
8) ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ   กรรมการ 
9) หัวหน้าศูนย บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค  กรรมการและเลขานุการ 
10) หัวหน้างานบริการการศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11) นักวิชาการศึกษา ส านักบริการการศึกษา  ผู้ช่วยและขานุการ 

(จ านวน 2 คน) 

2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการสอนเสริม* มีดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบายและการพัฒนาการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอนเสริม 

2) ก าหนดนโยบายการจัดสอนเสริมในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดสอนเสริมโดยผ่านสื่อต่างๆ 
3) ก าหนดนโยบายการสรรหาอาจารย สอนเสริม 
4) พิจารณาคุณสมบัติและเกณฑ ของผู้ที่สมควรจะได้รับเชิญเป็นอาจารย สอนเสริม 
5) พิจารณาและรับผิดชอบโครงการจัดปฐมนิเทศหรือจัดประชุมอาจารย สอนเสริม 
6) พิจารณาแก้ไขปัญหาการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสอนเสริม 
7) พิจารณาและปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
8) แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือรับผิดชอบงานที่คณะกรรมการการสอนเสริมมอบหมาย 

หมายเหตุ *มติคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 6/2533 วันที่ 7 กันยายน 2533 
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สรุปสถิตินักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม 
ระหว่างปีการศึกษา 2535 – ปีการศึกษา 2554 

ปีการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
เปดิสอน

เสริม 
(ชุดวิชา) 

นักศึกษา
ลงทะเบียน

เรียน 
(คน) 

นักศึกษา
เข้ารับการ
สอนเสริม 

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 
(%) 

เปิดสอน
เสริม 

(ชุดวิชา) 

นักศึกษา
ลงทะเบียน

เรียน 
(คน) 

นักศึกษา
เข้ารับการ
สอนเสริม 

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 
(%) 

ปีการศึกษา 2535 48 143,264 18,944 13.22 48 123,547 11,826 9.57 
ปีการศึกษา 2536 47 231,668 17,546 7.57 47 132,567 11,861 8.95 
ปีการศึกษา 2537 48 258,219 18,039 6.98 46 146,234 11,766 8.05 
ปีการศึกษา 2538 48 269,204 17,704 6.58 45 157,113 11,625 7.40 
ปีการศึกษา 2539 49 246,743 19,612 7.98 46 150,820 11,751 7.79 
ปีการศึกษา 2540 48 246,631 21,066 8.54 48 153,446 13,581 8.85 
ปีการศึกษา 2541 48 227,818 22,569 9.91 46 139,933 13,965 9.98 
ปีการศึกษา 2542 51 212,451 21,531 10.13 49 126,325 12,048 9.54 
ปีการศึกษา 2543* 51 201,125 19,742 9.82 48 121,703 11,714 9.63 
ปีการศึกษา 2544 55 189,551 20,025 10.57 55 115,432 10,321 8.94 
ปีการศึกษา 2545 65 190,745 21,147 11.09 55 107,705 11,215 10.41 
ปีการศึกษา 2546 65 182,342 24,372 13.37 52 110,912 12,413 11.92 
ปีการศึกษา 2547 *56 157,724 19,671 12.47 41 94,806 12,860 13.59 
ปีการศึกษา 2548 47 134,684 15,825 11.75 40 100,054 11,875 11.87 
ปีการศึกษา 2549 41 129,369 13,635 10.52 30 97,806 11,353 11.61 
ปีการศึกษา 2550 39 116,770 11,011 9.43 30 91,515 9,411 10.28 
ปีการศึกษา 2551 39 101,770 10,315 10.14 30 89,403 8,952 10.01 
ปีการศึกษา 2552 39 118,534 11,410 9.63 29 88,575 9,063 10.23 
ปีการศึกษา 2553 37 91,110 9,110 9.43 29 72,161 7,357 10.20 
ปีการศึกษา 2554 36 92,716 7,383 7.96 30 58,283 4,934 8.47 

เฉลี่ย 48.05  9.85 42.20  9.86 

ที่มา :   ศูนย บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา สถิตินักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม ระหว่างปี   
การศึกษา 2535 ถึงปีการศึกษา 2554  

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียน หมายถึง ผลรวมของจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มีภูมิล าเนา    
    อยู่ในเขตพื้นท่ีจังหวัดที่ก าหนดให้เป็นสถานท่ีสอนเสริมของชุดวิชานั้นๆ 

 2. นักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม หมายถึง ผลรวมของค่าเฉลี่ยของจ านวนนักศึกษาเข้ารับการสอน 
    เสริมในแต่ละครั้งของแต่ละชุดวิชาที่จัดสอนเสริม 
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Process 
 

 ส.ค. - ก.ย. 

ก.พ. – มี.ค. 

ก.ค. – ส.ค. 

ม.ค. – ก.พ. 

Input 

ก.ย. – ต.ค. 

 มี.ค. – เม.ย. 
ต.ค. – ม.ค. 

ก.พ. – มี.ค. 

ม.ค. – ก.พ. 

ก.ค. – ส.ค. 

Output 

 ข้ันตอน 

ปฏิบัติงาน 

เชิงระบบ 

  

  

  

ข้อมูลน าเข้าจาก 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

- ชุดวิชาที่จะสอน 

- สถานที่สอน 

- รายชื่ออาจารย  

- ต้นสังกัด

อาจารย  

- จ านวน นศ. 

- อุปกรณ โสตฯ 

- ห้อง/ความจ ุ

- ต้นฉบับเอกสาร

โสตทัศน  

- ความพร้อมของ

ศูนย ฯ 

- ฯลฯ 

 

- บรรณาธิการ

ข้อมูล 

- บันทกึขอ้มูล 

- ประมวลผล

ข้อมูล 

ตารางสอนเสริม 

- จัดท าร่าง 

- จัดพิมพ  

- จัดส่ง  

จัดเชิญอาจารย ์

- จดหมายเชญิ 

- ค าส่ัง 

- ประกาศ  

จัดส่งเอกสาร 

- เอกสารการสอน 

- ชุดการสอน  

ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 

- ค่าใช้จ่ายศูนย ฯ 

- ค่าใช้จ่าย

อาจารย สอนเสริม 

เอกสารโสตทัศน์  

- ส ารวจยอด 

- จัดพิมพ  

- จัดส่ง 

นักศกึษาได้รับ

ตารางสอนเสริม  

ค าสั่งแต่งตั้ง 

(อาจารย ภายใน) 

ประกาศแต่งตั้ง 

ขออนุญาตต้นสังกัด 

(อาจารย ภายนอก) 

เบิกจ่าย (กองคลัง) 

- รับได้ทีก่องคลัง 

- โอนไปที่ศูนย   

เตรียมสถานท่ีสอน 

- ก าหนดการสอนเสริม  

- ขนาดห้อง/จ านวน 

- รายชื่ออาจารย  

- อุปกรณ โสตทัศน  

อาจารย์  

สอนเสริม 

ศูนย์บริการการศึกษา 

ด าเนินการสอนเสริม  

ประเมินผล 

- ประเมินอาจารย  

- สถิตินกัศกึษาเข้า

รับการสอนเสรมิ 

 - นกัศึกษาได้รับ

ความรู้ความเขา้ใจ 

- นกัศึกษาสอบผ่าน 

ขั้นตอนท่ี 1 

เตรียมข้อมูล 

ข้อมูลจากสาขาวิชา/

ข้อมูลจากส านัก/

ข้อมูลจากศนูย ฯ 

ภาคการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 

 

ขั้นตอนท่ี 2 : กระบวนการผลิต (1) 

บันทึกข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/จัดท าตาราง  

สอนเสริม/จัดเชิญอาจารย /ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย/จัดพิมพ เอกสารโสตทัศน  

ขั้นตอนท่ี 3 : กระบวนการผลิต (2) 

จัดส่งตารางสอนเสรมิ/ประกาศแต่งตั้ง/ขออนุมตัิ

ต้นสังกดั/เตรียมการเบิกจ่าย/เตรียมสถานที่สอน

เสริม 

 

ขั้นตอนท่ี 4 : การด าเนินการ

สอนเสริม 

ก ากับดแูล/ติดตาม/แก้ไขปัญหา

ระหว่างการด าเนนิการสอนเสริม 

ขั้นตอนท่ี 5 : ประเมินผล 

 
วิเคราะห /ออกแบบ : ชาตรี วงศ มาสา 

(หัวหน้าศูนย บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค) 

(กรกฏาคม 2556) 

โดยศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค 

ส านักบริการการศึกษา 

5. ประกาศหลักเกณฑ์ของการควบคุมภายในทีด่ีของการพัฒนากระบวนการสอนเสริม (แนบท้าย) 

6. กระบวนการของระบบการสอนเสรมิ 
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หมายเหตุ  ศูนย บริการการศึกษาบางแห่งอาจไม่ได้จัดใหม้ีการสอนเสริม ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบจากตารางสอนเสรมิอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

 
 

รายชื่อศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(ปัจจุบัน) 

จังหวัด สถานที่สอนเสริม โทรศัพท์  จังหวัด สถานที่สอนเสริม โทรศัพท์ 

1.   กรุงเทพมหานคร 1.1  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 0-2279-1992, 279-2429 ต่อ 107  36. อุตรดิตถ  โรงเรียนอุตรดิตถ  055-411104 
 1.2  โรงเรียนสารวิทยา 0-2579-2761 ต่อ 104  37. สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 055-611786  612402 
 1.3  โรงเรียนปทุมคงคา 0-2391-2444  38. ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม 055-511134 
 1.4  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 0-2211-4192  39. นครสวรรค  โรงเรียนสตรีนครสวรรค  056-221207 
 1.5  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 0-2411-0637  0-28661881-2  40. ก าแพงเพชร โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 055-711212 
 1.6  โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 0-2277-0663 ต่อ 103  41. เพชรบูรณ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 056-711453 
 1.7  โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 0-2517-1230 , 5175026  42.  พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 056-611265 
2.   นนทบุร ี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 0-2525-0470  0-2525-0830  43. สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ 074-313402 

3.   สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ 0-2702-3238  0-2387-307  44. ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย 077-503-375-6  
4.   ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล 0-2581-6773  45. ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 077-811078 
5.   พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 035-241099  241999  46. นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 075-356137 ต่อ 126 
6.   ลพบุร ี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 036-411051  47. สุราษฎร ธานี โรงเรียนสุราษฎร ธานี 077-272300 
7.   สิงห บุรี โรงเรียนสิงห บุรี 036-507167-8  48. ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 076-212075 ต่อ 108 
8.   ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 056-411507   411645  49. กระบี ่ โรงเรียนอ ามาตย พานิชนุกูล 075-611181 
9.   อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 056-511334  50. พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 076-412065 ต่อ 102 
10.  นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 037-311255  51. ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  073-312293 
11. สระบุร ี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 036-211206   211199  (ศูนย ฯ ภาคใต้) วิทยาเขตปัตตานี 073-335-115 ต่อ 1240 
12. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ  038-511249 ต่อ 201   (อาคารเรียน 3)  
13. ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 037-211070 ต่อ 100  52. สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา 074-711955 
14.นครปฐม 
(ศูนย ฯ ภาคกลาง) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
พระราชวังสนามจันทร  
(คณะศึกษาศาสตร ) 

034-253842 ต่อ 293 
034-255095 

 53. นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส 073-511443 
 54. ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 073-212820  ต่อ 109 
 55. พัทลุง โรงเรียนพัทลุง 074-613022  ต่อ 101 

15. สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 034-412020   411885  56. ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 075-572060 
16. สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 034-711221  57. ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 043-333724 
17. ราชบุร ี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 032-337302  58. กาฬสินธุ  โรงเรียนกาฬสินธุ พิทยาสรรพ  043-813409 
18. กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห  034-511060  59. เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม 042-811290  811120 
19. อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน วิทยาคม 035-611643  60. อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 042-223260 
20. สุพรรณบุร ี โรงเรียนสงวนหญิง 035-521659 ต่อ 112  61. หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 042-411203 ต่อ 120 
21. เพชรบุร ี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 032-425052  62. นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 044-214557-8 

22. ประจวบคีรีขันธ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 032-611103  63. ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 044-811849 ต่อ 101 
23. ชลบุร ี โรงเรียนชลกันยานุกูล 038-282559 ต่อ 103  64. สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 042-711586 
24. ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 038-618914 ต่อ 211  65. นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 042-511188 
25. จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 039-311170  66. มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 043-711585 
26. ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 039-511151  67. ร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา 043-511410 ต่อ 114 
27. เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 053-418674-5 ต่อ 207  68. บุรีรัมย  โรงเรียนบุรีรัมย พิทยาคม 044-612888 
28. ล าพูน โรงเรียนจักรค าคณาทร 053-511011  69. สุรินทร  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 044-511193 ต่อ 110 
29. ล าปาง โรงเรียนบุญวาทย วิทยาลัย 054-227603 ต่อ 2002  70. อุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล 045-254484 
30. แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา 053-612079   611349  71. ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 045-711655 

31. เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 053-711018  72. ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 045-612611 
32. พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 054-431275 ต่อ 102  73. มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร 042-611087 
33. แพร่ โรงเรียนพิริยาลัย 054-511104 ต่อ 119 511639  74. สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 037-241091 
34. น่าน โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร 054-710411   710955  75. หนองบัวล าภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 042-311095 
35. พิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี 055-241947   258003  76. อ านาจเจริญ โรงเรียนอ านาจเจริญ 045-312548 

 



ประวัติการท างาน 

ชื่อ  นายชาตรี วงศ์มาสา 

ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ที่ท างาน ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี  11120 
  โทรศัพท์ 0 2504 7610 E-mail : chartree.won@stou.ac.th 
การศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง    ปี พ.ศ. 2522 

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : นิด้า ปี พ.ศ. 2534 

การศึกษาดูงาน 
1. มหาวิทยาลัยเทอบูกา (Terbuka University)  

ประเทศอินโดนีเซีย “เรื่องการบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล” พ.ศ. 2538 
2. มหาวิทยาลัยเปิดแห่งมาเลเซีย (Open University Malaysia : OUM)  

ประเทศมาเลเซีย “เรื่องเทคโนโลยีการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล” พ.ศ. 2542 
3. มหาวิทยาลัย Yunnan University of finance and Economics  

และ มหาวิทยาลัย Yunnan Radio and TV University นครคุณหมิง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เรื่อง “เทคโนโลยีการศึกษา 
ในระบบการศึกษาทางไกล” พ.ศ. 2546 

4. มหาวิทยาลัยเปิดแห่งเวียดนาม (Hanoi Open University) ประเทศเวียดนาม 
เรื่อง “การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล” พ.ศ. 2553 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
6. มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง “เทคโนโลยีทางการศึกษา” 
7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง “เทคโนโลยีทางการศึกษา” 

การศึกษาวิจัย 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      

พ.ศ. 2536 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าและไม่เข้ารับฟังการสอนเสริมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย         

ธรรมาธิราช พ.ศ. 2538 
3. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2542 
4. การศึกษาเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน : กรมธุรกิจพลังงาน       

พ.ศ. 2549 
5. ความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่มีต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช พ.ศ. 2548 



6. แนวทางการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2550 
7. แนวทางการส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งมาเลเซีย พ.ศ. 2552 
8. การประเมินผลการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551 
9. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2554 

คณะกรรมการ/คณะท างาน 
1. เลขานุการคณะกรรมการการสอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2536 
2. คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2538 
3. คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการเพื่อรองรับการเป็น 

มหาวิทยาลัยในก ากับ พ.ศ. 2549 
4. คณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา พ.ศ. 2551 
5. คณะท างานกลุ่ม “การก าหนดต าแหน่งและพัฒนาบุคลากร” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2549 
6. คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      

พ.ศ. 2549 
7. คณะท างานวางระบบบริการร่วมแบบครบวงจร (STOU : OSS Center) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2552 
8. คณะท างานจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2554 

อาจารย์สอนเสริม/วิทยากร 
1. อาจารย์สอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดวชิา สังคมมนุษย์ พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2551 
2. วิทยากรกลุ่ม “หลักสูตร นักบริหารแรงงานระดับกลาง” โครงการความร่วมมือระหว่างส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2548 
3. วิทยากรบรรยายการประชุมผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา มสธ. เรื่อง “ค่าใช้จ่ายการบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550 
4. วิทยากรรายการวิทยุกระจายเสียง เพ่ือการแนะแนวการศึกษา (รายการสด) ร่วมกับ       

อาจารย์วรชาติ อ าไพ เรื่อง “การสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกล” พ.ศ.2549 
5. วิทยากรรายการวิทยุกระจายเสียง เพ่ือการแนะแนวการศึกษา (รายการสด) ร่วมกับ         

อาจารย์รมิตา อ๋ันวงษ์ เรื่อง “การสอนเสริมและการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา” พ.ศ. 2551 
6. วิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล” 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2555 

 



  

 
การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
                     มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2522 
                     พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2534 
 

รับราชการ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 
 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (Education Management) 
 

ประสบการณ์ การปฏิบัติงานบริการการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษา 
  ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  รวม 31 ปี 
 

ร่วมคณะ เป็นผู้ร่วมคณะอธิการบดีที่ไปลงนามข้อตกลง (MOU)  
                 กับสถาบัน SIM ที่แขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลาว 
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 
 

จะเกษียณ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
อายุราชการ  

ชื่อ  :  นายชาตรี  วงศ์มาสา 
เกดิ :  กรกฎาคม  2499 
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