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นางสาวศิรินญา  โพธิ์แดง 
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ค าน า 

  การสอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกิจกรรมบริการการศึกษาที่เกิดขึ้น
พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยได้
มีการท างานเชิงสังเคราะห์ตลอดมา กล่าวคือได้ มีการพัฒนารูปแบบในการจัดบริการการสอนเสริม         
ด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์/วิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสริมเป็นจ านวนมาก 
จนท าให้กิจกรรมการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาในแต่
ละช่วงเวลาเป็นอย่างดี พร้อมนี้ ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการสอนเสริมของมหาวิทยาลัย ขอ
เสนอ “งานเชิงสังเคราะห์” เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องส าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัด
สอนเสริมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบกระบวนการ  ขั้นตอน      
ของการจัดกิจกรรมการสอนเสริมอย่างครบถ้วน  

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “งานเชิงสังเคราะห์” ฉบับจะอ านวยประโยชน์ให้กับหน่วยงาน
และบุคคลที่เก่ียวข้องและท่านที่สนใจตามสมควร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาตรี  วงศ์มาสา 
กรกฎาคม 2553 



 

สารบัญ 

ค าน า           หน้า 

สารบัญ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร               (1) – (3) 

ตอนที่ 1 การสอนเสริมในระบบการสอนทางไกล 

1. ความส าคัญของการสอนเสริม       1 
2. ความหมายของการสอนเสริม       1 
3. วัตถุประสงค์ของการสอนเสริม       1 
4. การบริหารการสอนเสริม       2 
5. คณะกรรมการการสอนเสริม       3 
6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการสอนเสริม     3 
7. คุณสมบัติอาจารย์สอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   4 
8. การจัดเชิญอาจารย์สอนเสริม       4 

ตอนที่ 2 พัฒนาการการสอนเสริม 

 ช่วงที่ 1 (ปี 2523) การสอนเสริมเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์สอนเสริม  5 
 ช่วงที่ 2 (ปี 2525) การสอนเสริมโดยใช้เครื่องฉาย     5 
 ช่วงที่ 3 (ปี 2527) การสอนเสริมโดยใช้เอกสารโสตทัศน์    5 

ช่วงที่ 4 (ปี 2538) การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม    6 
ช่วงที่ 5 (ปี 2543) การสอนเสริมภายใต้แผน มสธ. 2543    6 
ช่วงที่ 6 (ปี 2550 – ปัจจุบัน) การสอนเสริมผ่าน Internet    7 

ตอนที่ 3 รูปแบบและวิธีการสอนเสริม 

 รูปแบบท่ี 1 : การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า      9 

1. การสอนเสริมโดยไม่มีการให้คะแนนเข้าร่วมกิจกรรม   9 
2. การสอนเสริมโดยมีการให้คะแนนเข้าร่วมกิจกรรม   10 

รูปแบบท่ี 2 : การสอนเสริมผ่านสื่อ      12 

1. การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม     12 
2. การสอนเสริมผ่าน VCD      14 
3. การสอนเสริมผ่าน Internet      16 



 

หน้า 

ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาของการสอนเสริม        23 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนเสริม       24 

บรรณานุกรม          28 

ภาคผนวก           
ภาคผนวก 1 ผังงานการผลิตต้นฉบับ VCD เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 30 
ภาคผนวก 2 ผังงานการผลิต VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  31 

 

 



(1) 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รูปแบบและวิธีกำรกำรสอนเสริม 

 

การสอนเสริมในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การสอนเสริมแบบเผชิญหน้าและการสอนเสริมผ่านสื่อ 

1. กำรสอนเสริมแบบเผชิญหน้ำ 
ค านิยาม  
  การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า หมายถึง การสอนเสริมที่อาจารย์ผู้สอนเดินทางไปสอนเสริม
หรือพบปะนักศึกษา ณ วัน/เวลา/สถานที่ท่ีก าหนด มี 3 ประเภท ดังนี้ 
 

ประเภทกำร
สอนเสริม 

วิธีกำร 
สอนเสริม 

จ ำนวนชั่วโมง
กำรสอนเสริม 

สถำนที่สอน
เสริม 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำชุดวิชำ 

1. กำรสอนเสริม
ประจ ำภำค 
กำรศึกษำ 

- สรุปประเด็น
ส าคัญ 

ชุดวิชาละ 2-3 
ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 
(วันละ 5 ชั่วโมง) 

ศูนย์บริการ
การศึกษา มสธ. 

- เป็นชุดวิชาท่ีเคยจัดสอนเสริม
มาแล้วในภาคการศึกษาล่าสุด 

- สถิตินักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ย้อนหลัง 3 ภาคการศึกษา ค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป 

2. กำรสอนเสริม
กรณีพิเศษ 

1) การสอน
เสริมใน
เรือนจ า/ 
ทัณฑสถาน 

- สรุปประเด็น
ส าคัญ 

ชุดวิชาละ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 1 วัน   
(วันละ 5 ชั่วโมง) 

สถานท่ีคุมขัง - เป็นชุดวิชาท่ีมีการจัดสอนเสริม
ประจ าภาคการศึกษาในภาค
การศึกษาน้ันๆ 

- นักศึกษาแสดงความจ านงรวมกัน
ตั้งแต่ 8 คนขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อ
สถานท่ี 

2) การสอน
เสริมโดยการ
นัดหมาย 

- สรุปประเด็น
ส าคัญ 

ชุดวิชาละ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 1 วัน    
(วันละ 5 ชั่วโมง) 

ศูนย์บริการ
การศึกษา มสธ. 

- เป็นชุดวิชาท่ีมีการจัดสอนเสริม
ประจ าภาคการศึกษาในภาค
การศึกษาน้ันๆ 

- มีนักศึกษาแสดงความจ านงร่วมกัน
ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อ
สถานท่ี 

3) การสอน
เสริมตาม
โครงการ
ความร่วมมือ 

- สรุปประเด็น
ส าคัญ 

ชุดวิชาละ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 1 วัน   
(วันละ 5 ชั่วโมง) 

สถานท่ี
ประกอบการ
เอกชน 

- เป็นชุดวิชาท่ีมีการจัดสอนเสริม
ประจ าภาคการศึกษาในภาค
การศึกษาน้ันๆ 

- มีนักศึกษาแสดงความจ านงร่วมกัน 
ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อ
สถานท่ี 

- เป็นโครงการความร่วมมือท่ี
มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU 

- สถานท่ีสอนเสริมเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการท้ังหมด เช่น 
จัดเตรียมสถานท่ี แจ้งนักศึกษา 
เป็นต้น 

  



(2) 
 

ประเภทกำร
สอนเสริม 

วิธีกำร 
สอนเสริม 

จ ำนวนชั่วโมง
กำรสอนเสริม 

สถำนที่สอน
เสริม 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำชุดวิชำ 

3. กิจกรรม 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอน (สอน
เสริมแบบเข้ม) 

- สรุปประเด็น
ส าคัญ หรือ
ติวเข้มเพื่อ
เตรียมตัว
ก่อนสอบไล่ 

- มีคะแนนใน
ชั่วโมงเรียน 
30% สอบไล่ 
70% 

ชุดวิชาละ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 2 วัน   
(วันละ 5 ชั่วโมง) 

ศูนย์บริการ
การศึกษา มสธ. 
ภูมิภาคละ 1 
แห่ง (รวม 4 
ภูมิภาค ได้แก่ 
กลาง เหนือ 
ตะวันออกเฉียง
เหนือ ใต้) 

- ส ารวจความต้องการของนักศึกษา
ในชุดวิชาท่ีมีเน้ือหายาก สอบตก
มาก 

- มีนักศึกษาแสดงความจ านง ตั้งแต่ 
20 คนขึ้นไปต่อชุดวิชาต่อสถานท่ี 

- อนุมัติให้ด าเนินการได้ สาขาวิชา
ละ 1 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา 

 

 
  



(3) 
 

2. กำรสอนเสริมผ่ำนสื่อ 
ค ำนิยำม 
 การสอนเสริมผ่านสื่อ หมายถึง การสอนเสริมที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาอยู่ห่างไกลกัน แต่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน                          มี 5 ประเภท 
ดังนี้ 
 

ประเภทกำรสอนเสริม วิธีกำรสอนเสริม 
จ ำนวนชั่วโมง 
/จ ำนวนแผ่น 

หมำยเหตุ 

1. การสอนเสรมิ
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

จัดสอนเสรมิรายการสด ณ  
ที่ท าการ มสธ. และถ่ายทอด
ทั่วประเทศ 

ชุดวิชาละ 2-3 
ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
วันละ 3 ช่ัวโมง 
(09.00-12.00 น.) 

ปัจจุบันยกเลิกการ
ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม
แล้วตามมติ
คณะกรรมการการสอน
เสรมิครั้ง ท่ี 4/2551 
วันท่ี 9 เมษายน 2551 
และให้ถ่ายทอดผ่าน 
Web site แทน 

2. การสอนเสรมิผ่าน 
VCD (แทนการสอน
เสรมิ) 

ผลิตรายการสอนเสรมิใน
รูปแบบ VCD และบริการฉาย
ให้นักศึกษาชม ในวัน/เวลา ท่ี
ปรากฏในตารางสอนเสรมิ 
ทดแทนบางชุดวิชาที่ไม่มีการ
จัดเชิญอาจารยส์อนเสริม 

บรรจุเนื้อหา     
ชุดวิชาละ 1-3 
แผ่น (ต่อการสอน
เสรมิ 1 ครั้ง) 

VCD ไม่มีจ าหน่าย 

3. VCD เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน (แทน
การสอนเสรมิ) 

สรุปเนื้อหาการสอนเสริมใน
รูปแบบ VCD และจ าหนา่ย
ให้กับนักศึกษาที่สนใจ 

บรรจุเนื้อหา ชุด
วิชาละ 1-6 แผ่น 

ราคาแผ่นละ 50.- บาท 
(จ าหน่ายเป็นชุด) 

4. การสอนเสรมิผ่าน
ระบบ VDO 
Conference 

จัดสอนเสรมิรายการสด ณ ท่ี
ท าการ มสธ. และถ่ายทอด
ผ่านระบบ VDO 
Conference ไปยังศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. 

ชุดวิชาละ 2 วัน 
ติดกัน (เสาร-์
อาทิตย์) วันละ 5 
ช่ัวโมง 

ปัจจุบันยกเลิกแล้ว 
เนื่องจากมีข้อขัดข้องใน
การส่งสญัญาณภาพและ
เสียง 

5. การสอนเสรมิผ่าน 
Internet           
(e-tutorial) 

จัดสอนเสรมิรายการสด ณ ท่ี
ท าการ มสธ. และถ่ายทอด
ผ่านระบบเครือข่าย Internet 
ให้นักศึกษาได้รับฟังการสอน
เสรมิ ณ บ้านพักอาศัย 
สถานท่ีท างาน และศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. 

ชุดวิชาละ 5 วัน ๆ 
ละ 2 ช่ัวโมง (รวม 
10 ชม. ต่อภาค
การศึกษา) 

- ติดตามก าหนดวัน
สอนเสริมได้จาก
ตารางสอนเสรมิ
ประจ าภาคการศึกษา
และ web site มสธ. 

- มีการส าเนารายการ
สอนเสริมในรูป DVD 
จ าหน่ายราคาแผ่นละ 
200.- บาท 

 
 

 



ตอนที่ 1 
การสอนเสริมในระบบการสอนทางไกล 

มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิราช 

1. ความส าคัญของการสอนเสริม 

ระบบการสอนทางไกล เป็นระบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนและนักศึกษา   
อยู่ห่างไกลกันจึงจ าเป็นที่จะต้องมีวิธีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
เพ่ือให้สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด ดังนั้น การสอนเสริมจึงเป็นสื่อประเภท
วิธีการที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาในระบบการสอนทางไกลให้ประสบความส าเร็จได้ 
โดยเฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายากท่ีต้องการพึ่งอาจารย์หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 

 

2. ความหมายของการสอนเสริม 

การสอนเสริม เป็นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ที่มุ่งเสริมเนื้อหาสาระในสื่อเอกสาร
การสอนและสื่ออ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษา เ พ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์การสอนเสริม 

การสอนเสริมมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 
1) เพ่ือสรุปเนื้อหาสาระของหน่วยหรือชุดวิชาในบางประเด็นที่ยาก สลับซับซ้อน       

ซึ่งนักศึกษาอาจไม่เข้าใจได้จากการอ่านเอกสารการสอน หรือการศึกษาจากสื่ออ่ืนๆ
มาแล้ว 

2) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัยในเนื้อหาสาระที่ศึกษาในชุดวิชาที่จัดให้   
มีการสอนเสริม และได้รับฟังค าตอบ ค าเฉลยปัญหาที่นักศึกษาสงสัยข้องใจ 

3) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสอนเสริม เช่น สถานการณ์จ าลอง         
กลุม่สัมพันธ์ การวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

4) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา พร้อมกับการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการติดต่อสื่อสารในการเรียน การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา       
เล่าเรียนโดยทั่วไป 
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4. การบริหารการสอนเสริม 

การสอนเสริมเป็นกิจกรรมบริการการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนั้น 
โครงสร้างของการบริหารการสอนเสริม จึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
แสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 

 แผนภาพที่  1  แสดงโครงสร้างการบริหารการสอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ  หมายถึง ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน มสธ. 

   หมายถึง มอบหมายภารกิจ ติดตาม และประเมินผล 
  

สภาวิชาการ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

คณะกรรมการการสอนเสริม 

ส านักบริการการศึกษา 
โดย 

ศูนย์บริการการศึกษา
ประจ าภูมิภาค 

สาขาวิชา 
(12 สาขาวิชา) 

ส านักที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก ่

- ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

- ส านักทะเบียนและ
วัดผล 

- ส านักคอมพิวเตอร ์

หน่วยงานความร่วมมือ 
- ศูนย์บริการการศึกษา 
- เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
- บริษัท/โรงงาน 

ระดับ 
นโยบาย 

ระดับ
บริหาร
จัดการ 

ระดับ 
ด าเนินการ 

(จัดกิจกรรม) 

แสดงโครงสร้างการบริหารการสอนเสริม 
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5. คณะกรรมการการสอนเสริม 

คณะกรรมการการสอนเสริม 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. หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค  กรรมการและเลขานุการ 
10. หัวหน้างานบริการการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นักวิชาการศึกษา ส านักบริการการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

(จ านวน 2 คน) 
 

6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการสอนเสริม* มีดังนี ้

1. ก าหนดนโยบายและการพัฒนาการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอนเสริม 
2. ก าหนดนโยบายการจัดสอนเสริมในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดสอนเสริมโดยผ่าน       

สื่อต่างๆ 
3. ก าหนดนโยบายการสรรหาอาจารย์สอนเสริม 
4. พิจารณาคุณสมบัติและเกณฑ์ของผู้ที่สมควรจะได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนเสริม 
5. พิจารณาและรับผิดชอบโครงการจัดปฐมนิเทศหรือจัดประชุมอาจารย์สอนเสริม 
6. พิจารณาแก้ไขปัญหาการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสอนเสริม 
7. พิจารณาและปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
8. แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือรับผิดชอบงานที่ คณะกรรมการการสอนเสริม

มอบหมาย 
 

หมายเหตุ *มติคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 6/2533 วันที่ 7 กันยายน 2533 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

7. คุณสมบัติอาจารย์สอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1) คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) ส าเร็จการศึกษาระกับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ได้รับเชิญให้เป็น
อาจารย์สอนเสริม 

(2) สามารถอุทิศตนให้กับการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยไม่มีผลกระทบต่องานประจ าของแต่ละคน 

(3) มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(4) มีความเข้าใจและผูกพันต่อนักศึกษา มสธ. เช่น ไม่กล่าวให้ร้าย หรือดูถูกเหยียด
หยาม 

2) คุณสมบัติเฉพาะ 
(1) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการสอนหรือการบรรยาย           

ในระดับอุดมศึกษาตรงกับชุดวิชาที่จะสอน หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ       
การเผยแพร่ เช่น งานเขียนต ารา งานวิจัย หรือเอกสารทางวิชาการ 

(2) มีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ดี ภายใต้เงื่อนไขเวลาและขอบเขตเนื้อหาที่ก าหนด 

(3) เป็ นผู้ ที่ พ ร้ อมจะ ได้ รั บการประ เมิ นผลการปฏิบั ติ ง านการสอน เสริ ม                
จากมหาวิทยาลัยในทุกภาคการศึกษา 

8. การจัดเชิญอาจารย์สอนเสริม 
1) ให้อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบการสอนเสริมรวมแล้วไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา (รวมทุกชุดวิชาระดับปริญญาตรี) 
2) แนวปฏิบัติการจัดเชิญอาจารย์สอนเสริม 

(1) ให้สาขาวิชาจัดอาจารย์ภายในสาขาวิชาเป็นอาจารย์สอนเสริมในแขนงวิชาหรือใน
สาขาวิชาของตนก่อนเป็นล าดับแรก 

(2) หากอาจารย์ภายในสาขาวิชาแสดงความจ านงที่จะสอนเสริมในแขนงวิชาหรือใน
สาขาวิชาของตนเกินกว่า 60 ชั่วโมง ให้สาขาวิชาพิจารณาตัดให้เหลือ 60 ชั่วโมง 

(3) อาจารย์สอนเสริมแต่ละคนสามารถไปสอนเสริมในแขนงวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนได้ 
แต่เมื่อรวมภาระงานการสอนเสริมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

(4) กรณีอาจารย์สอนเสริมบางคนมีรายชื่อเป็นอาจารย์สอนเสริมในชุดวิชาอ่ืนๆ 
ภายนอกสาขาวิชาที่ต้นสังกัด และเม่ือรวมภาระงานทั้งหมดแล้วเกิน 60 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ให้ส านักบริการการศึกษาพิจารณาตัดชุดวิชาที่อยู่นอกแขนงวิชา
หรือสาขาวิชาที่อาจารย์ท่านนั้นสังกัดออก 

3) ให้มีการจัดเชิญอาจารย์สอนเสริมที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการการ
สอนเสริมก าหนด 
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ตอนที่ 2 
พัฒนาการการสอนเสริม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช 
 

 การสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการพัฒนาการสอนเสริมมา
อย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้สรุปไว้ ดังนี้ 

 ช่วงท่ี 1 (ปี พ.ศ. 2523) การสอนเสริมเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์สอนเสริม 
โดยอาจารย์สอนเสริมจะเป็นผู้ก าหนดประเด็นการสอนเสริมและจัดหาสื่อสอนเสริมเอง ทั้งๆที่ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนาระบบสอนเสริมที่จะจัดให้มีชุดการสอนเสริมอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย 
แผ่นใส ภาพชุด และมีคู่มือการสอนเสริม เพ่ือก าหนดกรอบให้อาจารย์สอนเสริมได้ท าการสอนใน
แนวทางเดียวกัน แต่สภาวิชาการไม่เห็นชอบ โดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการก้าวล้ าเสรีภาพทางวิชาการของ
อาจารย์สอนเสริม ผลที่ได้ คือ มีความหลากหลายในวิธีการสอนมาก จนท าให้ไม่สามารถสอนได้
ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญได้ครบถ้วน เพราะใครถนัดเรื่องใด ก็ใช้เวลาสอนมากกับเรื่องนั้นๆ 

 ช่วงที่  2 (ปี พ.ศ. 2525) การสอนเสริมโดยใช้เครื่องฉาย  ได้มีการทดลอง          
การสอนเสริมโดยใช้เครื่องฉาย โดยมหาวิทยาลัยจัดตั้งหน่วยสื่อสอนเสริมขึ้นในส านักเทคโนโลยี
การศึกษา และจัดเตรียมชุดสอนเสริมอย่างครบถ้วน วิธีการสอนเป็นระเบียบระบบมากขึ้น แต่โรงเรียน
มัธยมศึกษาที่เป็นศูนย์สอนเสริม ไม่สามารถจัดหาเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะและเครื่องเล่นเทปภาพได้
เพียงพอกับความต้องการของอาจารย์สอนเสริมทุกคน 

 ช่วงที่  3 (ปี พ.ศ.2527) การสอนเสริมโดยใช้เอกสารโสตทัศน์  ในปี 2527 
มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนเสริมโดยไม่ใช้เครื่องฉาย (Non-projected 
tutorial packages) ซึ่ง ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา (ร.ศ.ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์) ในขณะ
นั้น รับผิดชอบออกแบบระบบการสอนเสริมและได้เสนอให้มีการจัดชุดสอนเสริมในรูปของเอกสาร       
โอษฐทัศน์ (Aural Vision Materials) กล่าวคือ เป็นเอกสารประกอบการสอนเสริมของอาจารย์ที่มีการ
สรุป   เค้าโครงเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารการสอน แต่สภาวิชาการมีมติให้ใช้ค า “เอกสารโสตทัศน์” 
(Audio-Vision Materials) แทน ด้วยเหตุผลเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ ที่จริงเอกสารโสตทัศน์เป็นการ
เสนอภาพชุดควบคู่เสียงบรรยายที่อยู่ในเทปเสียงที่พัฒนามาจากเทคนิควิทยุทัศน์ (Radio Vision) ซึ่ง
เป็นการน าเสนอเอกสารภาพชุดประกอบรายการวิทยุกระจายเสียงที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทแพร่ภาพและ
เสียงแห่งอังกฤษ (British Broadcasting Corporation-BBC) อย่างไรก็ตามการสอนเสริมวิธีใหม่ที่จัด
ให้มีเอกสารโสตทัศน์ส าหรับให้อาจารย์สอนเสริมใช้เป็นแนวทางในการสอนเสริมถือเป็นการสอนเสริมที่
มีประสิทธิภาพสูง แต่ยังมีจุดอ่อน 4 ประการ คือ 

1) ภาพโสตทัศน์ที่มีคุณภาพและจ านวนยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่เลือกมาสอนเสริม 
2) บางสาขาวิชา ไม่ผลิตเอกสารโสตทัศน์ตามแนวทางที่ก าหนด เปลี่ยนภาพชุดเป็น

เอกสารบรรยายแทน 
3) อาจารย์บางคนไม่สอนตามขั้นตอนที่ก าหนดในแนวการสอนเสริม และไม่สอนตาม

เอกสารโสตทัศน์ 
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4) ไม่มีการให้คะแนนประเมินผลจากการเข้ารับการสอนเสริม ท าให้นักศึกษาที่ “ไม่เก่ง” 
ไม่มารับการสอนเสริม แต่ “นักศึกษา” ที่เก่งอยู่แล้วมักจะมารับการสอนเสริมอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

เมื่อเวลาผ่านไปการสอนเสริมตามแนวนี้ จึงอาจท าให้คุณภาพของการสอนเสริมลดลง
เพราะเอกสารโสตทัศน์ไม่ได้ออกแบบและผลิตตามข้ันตอน และไม่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
โสตทัศน์บางชุดไม่เคยมี  การปรับปรุง) 

ช่วงท่ี 4 (ปี พ.ศ. 2538) การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม  
การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมเริ่มทดลองครั้งแรกใน พ.ศ. 2538 โดยได้รับความ

ร่วมมือจากบริษัทไทยคมให้ทดลองใช้ช่องสัญญาณโดยไม่คิดมูลค่า โดยทดลองถ่ายทอดรายการสดจาก
อาคาร EBPC และอาคารสัมมนาไปยังศูนย์บริการการศึกษา 10 แห่ง  

ในปี พ.ศ. 2542 ได้จัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมในชุดวิชาที่หาผู้สอนเสริมได้ยาก 
เพ่ือทดแทนการสอนเสริมแบบเผชิญหน้า โดยการสอนเสริมผ่านจอภาพทางช่องดาวเทียม KU – Band 
ช่อง 12 ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมนี้ จะถ่ายทอดสดการสอนของอาจารย์สอนเสริม
จากห้องบันทึกรายการในศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (EBPC) หรือห้องเรียนจ าลอง 
แล้วส่งสัญญาณไปออกอากาศผ่านดาวเทียม ณ สถานีถ่ายทอดที่ถนนรัตนาธิเบศน์ แต่ละชุดวิชามีการ
สอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 2-3 ครั้ง บางชุดวิชามีทั้งการสอนแบบเผชิญหน้า 2 -3 ครั้ง และ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะรับการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถเดินทางไปเข้ารับการสอน
เสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. หรือรับฟังการสอนเสริมที่บ้านได้ (หากเป็น
สมาชิกของยูบีซี) 

ผลการประเมินการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมปรากฏว่านักศึกษาที่มารับการสอน
เสริมพอใจในระดับมาก แต่เมื่อประเมินจ านวนผู้มารับการสอนเสริมพบว่ามีจ านวนต่ า เนื่องจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่า ชอบการสอนเสริมแบบเผชิญหน้ามากกว่า และเห็นด้วยมากที่สุดกับ
การสอนเสริมแบบผสม คือ สอนเสริมแบบเผชิญหน้าและสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมิได้จัดให้มีการสอนเสริมทางไกล          
ผ่านดาวเทียมทุกชุดวิชา เนื่องจากมีเวลาจ ากัดในวันเสาร์อาทิตย์ และประสิทธิภาพของการสอนเสริมยัง
ต้องมีการปรับปรุง ยังไม่ได้พัฒนาแม่แบบ (template) ที่เหมาะสมส าหรับเนื้อหาสาระของชุดวิชาใน
กลุ่มต่างๆ 

ช่วงท่ี 5 (ปี พ.ศ. 2543) การสอนเสริมภายใต้แผน มสธ. 2543 
สืบเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการประกาศใช้แผน มสธ. 2543 

(STOU PLAN 2000) ซึ่งมีผลท าให้นโยบายการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะปรับปรุง/
พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับแผน มสธ. 2543 ให้มากยิ่งขึ้น เช่น มีการลดจ านวนชุดวิชาที่ต้องจัดสอน
เสริมแบบเผชิญหน้าและก าหนดให้มีการผลิตสื่อรูปแบบอ่ืนทดแทน (พ.ศ.2544) มีการน าเสนอการสอน
เสริมแบบใหม่ เรียกว่า “การสอนเสริมแบบบรูณาการ” (พ.ศ.2545) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้มีการผลิตสื่อประเภทอิเล็กทรอนิคส์
หรือสื่อ  ที่มีความเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระการสอน
เสริมแบบเผชิญหน้าและเพ่ือให้นักศึกษาได้มีวัสดุการศึกษาที่หลากหลายเพ่ิมเติมจากสื่อ อ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว ซึ่งได้เริ่มทดลองการผลิต VCD แทนการสอนเสริมในภาคการศึกษาที่ 2/2547 
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และในการเริ่มต้นทดลองในการผลิตสื่อประเภท VCD ดังกล่าว ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการผลิตได้
เฉพาะชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้มีการจัดสอนเสริมเท่านั้น พร้อมกับจ าหน่ายให้กับนักศึกษาที่
สนใจที่ต้องการรับฟังการสอนเสริม โดยชุดวิชาที่มีการผลิต VCD แทนการสอนเสริมเป็นชุดวิชาแรก คือ 
ชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศของสาขาวิชานิติศาสตร์ (พ.ศ.2547) 

ในปีเดียวกัน (ภาคการศึกษาที่ 1/2547) ส านักบริการการศึกษาได้ริเริ่มจัดให้มีการสอน
เสริมรูปแบบใหม่ เรียกว่า “การสอนเสริมแบบเข้ม” ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนเสริมที่ปรับปรุงมาจาก 
“การสอนเสริมแบบบูรณาการ (พ.ศ.2545)” ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สอนเสริมให้มากท่ีสุด โดยนักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียม ในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาจะต้องน าเสนอกิจกรรม (การบ้าน) การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ พร้อมกับจะได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนที่มีคะแนนไม่เกินร้อยละ 
30 ที่เหลือนักศึกษาจะต้องไปสอบวัดผลเมื่อปลายภาคการศึกษา และต่อมาในภาคการศึกษาที่ 2/2547 
มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนชื่อ “การสอนเสริมแบบเข้ม” เป็นชื่อใหม่ว่า “กิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน” เพ่ือหลีกเลี่ยงกับกิจกรรม “การสอนเสริม” ซึ่งเป็นกิจกรรม “ดั้งเดิม”     
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาโดยไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  

ช่วงท่ี 6 (ปี พ.ศ.2550) การสอนเสริมผ่าน Internet  
  ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้โครงการทดลอง

การสอนเสริมผ่าน Internet (e-tutorial) รวม 8 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ชุดวิชา 11201 คณิตศาสตร์
ส า ห รั บ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ชุ ด วิ ช า  1 5 2 0 5  ห ลั ก ก า ร โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์                              
ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ชุดวิชา 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ชุดวิชา 70313 อาหารบ าบัดโรค ชุดวิชา 96102 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ผลการทดลอง โดยการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา พบว่า นักศึกษา
มีความต้องการสูงที่จะขอให้มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมผ่าน Internet ควบคู่ไปกับการสอนเสริมประจ า
ภาคการศึกษา โดยขอให้มีการขยายรายชื่อชุดวิชาที่ต้องการให้จัดสอนเสริมผ่าน Internet ไปยังชุดวิชา
อ่ืนๆ (ดุสิต เวชกิจ และคณะ, 2550) 

  ต่อมา มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดสอนเสริมผ่าน Internet ในทุกภาคการศึกษา 
(ยกเว้นภาคการศึกษาที่ 2/2550 เป็นช่วงของการจัดระบบและปรับปรุงหลักเกณฑ์) โดยเฉลี่ยภาคการศึกษา
ละ 10 ชุดวิชา ปัจจุบัน (ภาคการศึกษาที่ 2/2555) มีการจัดสอนเสริมผ่าน Internet รวม 17 ชุดวิชา ดังนี้ 
1. 10103 ทักษะชีวิต 10. 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
2. 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศื่อสาร 11. 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 
3. 10121 อารยธรรมมนุษย์ 12. 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 
4. 10151 ไทยศึกษา 13. 90201 การจัดการฟาร์ม 
5. 30205 คณิตศาสตร์สถิติ 14. 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 
6. 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 15. 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 
7. 41231 กฎหมายอาญา 1 16. 97211 กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8. 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 17. 99312 คณิตศาตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ        

         และการสื่อสาร 9. 53408 การวางแผนสาธารณสุขในชุมชน 
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ตอนที่ 3 
รูปแบบและวิธีการสอนเสริม 

 
 จากพัฒนาการการสอนเสริมที่ผ่านมา ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมบริการการสอนเสริม
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการปรับปรุงการท างานการจัดสอนเสริมเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญตลอด
มา กล่าวคือ มีการก าหนดขั้นตอนการท างานตามแนวคิด Deming Cycle หรือ PDCA ประกอบด้วย มี
การวางแผนการจัดสอนเสริม (Plan) มีการน าแผนไปสู่ปฏิบัติอย่างจริงจัง (Do) มีการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินงาน (Check) และมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง (Act) ตลอดจนมีการ
จัดระบบการท างานที่สอดคล้องกับแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) ประกอบด้วย มีการก าหนด
ข้อมูลที่เป็นปัจจัยน าเข้าอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันในการจัดสอนเสริม ( Input) มีการก าหนด
ขั้นตอนและด าเนินการการจัดสอนเสริมครบทุกขั้นตอน (Process) และมีการก าหนดผลลัพธ์ในการจัด
สอนเสริมที่สามารถวัดได้ในทุกภาคการศึกษา (Output) จนท าให้การจัดสอนเสริมเพ่ือเป็นบริการทาง
วิชาการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีรูปแบบการจัดสอนเสริมที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้นรวม 2 รูปแบบ คือ การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า 
(Face to Face) หรือแบบดั้งเดิม และการสอนเสริมแบบผ่านสื่อหรือการสอนเสริมแบบสมัยใหม่ ดังนี้ 

รูปแบบการสอนเสริม ประเภทการสอนเสริม 

รูปแบบที่ 1 การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า 1. การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา 
2. การสอนเสริมกรณีพิเศษ แบ่งเป็น 

1) การสอนเสริมในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
2) การสอนเสริมโดยการนัดหมาย 
3) การสอนเสริมตามโครงการความร่วมมือ 

3. กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน       
(การสอนเสริมแบบเข้ม) 

รูปแบบที่ 2 การสอนเสริมแบบผ่านสื่อ 1. การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 
2. การสอนเสริมผ่าน VCD 
3. การสอนเสริมผ่าน Internet (e - Tutorial) 

 

อธิบายรายละเอียดของแต่ละรูปแบบ ได้ดังนี้ 
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รูปแบบท่ี 1 การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า 
 การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า หมายถึง การสอนเสริมที่อาจารย์สอนเสริมเดินทางไปพบผู้เรียน
ตามวัน/เวลาและสถานที่ที่ก าหนด แบ่งตามลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การสอนเสริมโดยไม่มีการให้คะแนนเข้าร่วมกิจกรรม 

1) วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือสรุปเนื้อหาสาระของบางหน่วยหรือชุดวิชาในบางประเด็นท่ียาก 
(2) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหาสาระที่ก าลังศึกษาอยู่ 
(3) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น การแสดงความคิดเห็น      

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(4) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน 

2) เวลาท าการสอนเสริม 
ชุดวิชาละ 2-3 วันต่อภาคการศึกษา (วันละ 5 ชั่วโมง หรือ 10-15 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา) 

3) ประเภทของการสอนเสริม แบ่งเป็น 2 ประเภท 
3.1  การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา หมายถึง การจัดสอนเสริมโดยทั่วไปที่จัดให้
มีขึ้นเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 45 -50 ชุดวิชา                
ณ ศูนย์บริการการศึกษาท่ัวประเทศ 
3.2  การสอนเสริมกรณีพิเศษ หมายถึง การจัดสอนเสริมที่จัดให้มีขึ้นตามความพร้อม
หรือความต้องการของนักศึกษา 
(1)  การสอนเสริมในเรือนจ า/ฑัณสถาน หมายถึง การจัดสอนเสริมเพ่ือเป็นบริการ
นักศึกษาในสถานที่คุมขัง ซึ่ งขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาแสดงความจ านงและ     
ลงทะเบียนเรียน ณ สถานที่คุมขังนั้น ๆ 
(2)  การสอนเสริมโดยการนัดหมาย หมายถึง การจัดสอนเสริมโดยที่นักศึกษาเป็นผู้
แสดงความจ านงขอให้มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยจัดให้มี
ขึ้น ณ ศูนย์บริการการศึกษา 
(3)  การสอนเสริมตามโครงการความร่วมมือ หมายถึง การจัดสอนเสริมเพ่ือเป็น
บริการนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือที่มีการระบุชื่อชุดวิชา และสถานที่ที่จะจัด
ให้มีการสอนเสริมไว้ในแต่ละโครงการค่อนข้างชัดเจน 
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      4)  การประเมินผล 
  ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา ได้จัดให้มีการประเมินผล
การสอนเสริมเป็นประจ าภาคการศึกษา เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอน
เสริม โดยประเด็นการสอบถามนักศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการการศึกษา (สถานที่สอนเสริม) การเตรียมตัวและความพร้อมของนักศึกษา อาจารย์สอนเสริม
และกิจกรรมการสอนเสริม ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอนเสริม ทั้งนี้ ผลการประเมินที่
ได้รับจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักบริการการศึกษาจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาจะด าเนินการเสนอผลการประเมินให้กับสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
2. การสอนเสริมโดยมีการให้คะแนนเข้าร่วมกิจกรรม (การสอนเสริมแบบเข้ม) 

1) วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือสรุปเนื้อหาสาระของบางหน่วยหรือชุดวิชาในบางประเด็นท่ียาก 
(2) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเนื้อหาสาระที่

ก าลังศึกษาอยู่ 
(3) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงผลงานหรือกิจกรรม (การบ้าน) ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมในชุดวิชานั้น ๆ 
2) เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 

ชุดวิชาละ 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา ครั้งละ 2 วัน (วันละ 5 ชั่วโมง หรือ 20 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา) หรือชุดวิชาละ 4 วัน ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบทุก
ครั้ง (4 วัน) 

3) เกณฑ์การพิจารณาชุดวิชา  
เกณฑ์การพิจารณาชุดวิชาที่จะจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน    
(สอนเสริมแบบเข้ม) มีดังนี ้
(1) ต้องเป็นชุดวิชาที่ “ไม”่ 

1) ไม่เป็นชุดวิชาที่มีคะแนนเก็บอยู่แล้วในลักษณะของการท ากิจกรรมร่วม 
2) ไม่เป็นชุดวิชาที่มีการสอนเสริมในรูปแบบต่าง ๆ ทุกประเภท 
3) ไม่เป็นชุดวิชาที่มีการจัดอบรมเข้ม หรืออบรมพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ

อยู่แล้ว 
(2) เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก และมีนักศึกษาสอบตกต่อเนื่องค่อนข้างมากมาตลอด 
(3) เป็นชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉลี่ยภาคการศึกษาละไม่เกิน 2,000 คน 
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4) วิธีด าเนินการสอนเสริมแบบเข้ม 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิธีการการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

(การสอนเสริมแบบเข้ม) เป็นดังนี้ 
(1) การบรรยายสรุป อาจารย์ผู้สอนจะสรุปเนื้อหาในบางหน่วยหรือบางตอนที่มี

เนื้อหายาก ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 
(2) การร่วมอภิปราย นักศึกษาจะต้องร่วมอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ประเด็นที่อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีความส าคัญต่อการเรียนการสอน 
(3) การน าเสนอผลงาน ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องน าเสนอผลงานหรือกิจกรรม 

(การบ้าน) ที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายล่วงหน้า 
(4) การประเมินผล อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษา 
ทุกคน โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การน าเสนอผลงานหรือ
การบ้าน และอ่ืน ๆ 

5) การประเมินผล  
ชุดวิชาที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนจะ 

มีการประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 4 วัน (2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน รวม 4 วัน) 
ทั้งนี้ การประเมินผล อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
1) นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 4 วัน 
2) มีการส่งงานหรือเสนอผลงานที่อาจารย์มอบหมาย 
3) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือการแสดงความคิดเห็น 
4) การทดสอบภายในชั้นเรียน (ถ้ามี) 

 6)  ข้อชี้แจงเพิ่มเติม  
1. นักศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชุดวิชาละ 650 บาท โดยโอน

เงินเข้าบัญชี บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัย-สุโขทัยธรรมาธิราช เลขท่ีบัญชี 147-0-16291-1 

2. สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพียง 4 แห่ง 
เท่านั้น ได้แก่ ภาคกลาง (โรงเรียนสารวิทยา) ภาคเหนือ (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) และภาคใต้ (โรงเรียนสุราษฎร์
ธานี) 

3. คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม 30% และคะแนนทดสอบปลายภาค 70%  
4. รายละเอียดศึกษาได้จากคู่มือการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ

สอน (สอนเสริมแบบเข้ม) โดยศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการ
การศึกษา 
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รูปแบบท่ี 2 การสอนเสริมแบบผ่านสื่อ 
 การสอนเสริมผ่านสื่อ หมายถึง การสอนเสริมที่ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาสาระผ่านสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยผู้สอนไม่ต้องเดินทางไปพบปะผู้เรียน แบ่งการสอนเสริมตามรูปแบบของสื่อเป็น 3 
ลักษณะ ดังนี้ 
1. การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

1) วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือสรุปเนื้อหาสาระของบางหน่วยหรือชุดวิชาในบางประเด็นท่ียาก 
(2) เพ่ือเป็นแหล่งเสริมหรือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักศึกษานอกเหนือจากสื่อเอกสาร

การสอนหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว 
(3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเดินทางไปเข้ารับ

การสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา (ถ้ามีอุปกรณ์รับสัญญาณการถ่ายทอด
ครบถ้วน สามารถรับสัญญาณถ่ายทอด ณ ที่พักอาศัยได้) 

2) เวลาท าการสอนเสริม 
จัดสอนเสริมเป็นรายการสดทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10 -12 ชุดวิชา ชุด
วิชาละ  

2-3 วัน (วันละ 5 ชั่วโมง หรือ 10-15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) 
3) วิธีการด าเนินการการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นบริการการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ งที่
มหาวิทยาลัย- 

สุโขทัยธรรมาธิราชจัดให้มีขึ้น เพ่ือเป็นบริการเพ่ิมเติมจากบริการการจัดสอนเสริมที่ มีอยู่เดิมให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการด าเนินการการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นการออกอากาศ
รายการสด นักศึกษาสามารถติดตามรับชมได้ทางโทรทัศน์ ณ สถานที่พักอาศัย หรือไปรับชมร่วมกับ
เพ่ือนนักศึกษาด้วยกันที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือรับชมทาง web siteมหาวิทยาลัย-     
สุโขทัยธรรมาธิราช  

4) ขั้นตอนการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 
ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา ได้ก าหนดขั้นตอนการจัด 

กิจกรรมการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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  ขั้นตอนการจัดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม 

กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.  ส ารวจรายชื่อชุดวิชาที่จะเปิดสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ส านักบริการการศึกษา / สาขาวิชา 
2.  จัดท าร่างตารางสอนเสริม  ส านักบริการการศึกษา 
3.  เสนอคณะกรรมการการสอนเสริม (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) ส านักบริการการศึกษา 
4.  เตรียมการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม  

- จัดเชิญวิทยากร สาขาวิชา 
- จัดเตรียมเนื้อหาที่จะออกอากาศ สาขาวิชา/ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- จัดเตรียมการออกอากาศรายการสด ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

5.  การผลิตคู่มือนักศึกษาเข้ารับฟังการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม  
- ผลิตต้นฉบับคู่มือนักศึกษา สาขาวิชา 
- ประสานงานการจัดพิมพ์ (ส่งต้นฉบับให้ส านักบริการการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 1 ดือนก่อนวันสอนเสริมของชุดวิชานั้นๆ) 
ส านักบริการการศึกษา/ส านักพิมพ์ 

 6.  อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
- การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- ประสานงานกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และศูนย์บริการการศึกษา ส านักบริการการศึกษา 
 
หมายเหตุ  ปัจจุบันการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมได้ถูกยกเลิกการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมแล้ว       

    ตามมติคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 9 เมษายน 2551 แต่ให้มีการผลิต 
    รายการเหมือนเดิมและให้ถ่ายทอดการสอนเสริมผ่าน Internet แทน 
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2. การสอนเสริมผ่าน VCD (VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน) 
1) วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือสรุปเนื้อหาสาระของบางหน่วยหรือชุดวิชาในบางประเด็นท่ียาก 
(2) เพ่ือเป็นแหล่งส่งเสริมหรือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักศึกษานอกเหนือจากสื่อเอกสาร    

การสอนหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว 
(3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเดินทางไปเข้ารับ

การสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษา 
2) สาระส าคัญของเนื้อหา 

(1) สรุปเนื้อหาในประเด็นส าคัญ ๆ ตามโครงสร้างเนื้อหาในเอกสารโสตทัศน์ 
(2) การบรรยายและแทรกภาพประกอบ 
(3) การแทรกภาพกราฟฟิค หรือ Power Point 

3) ความยาวของเนื้อหา 
ชุดวิชาละ ไม่เกิน 6 แผ่น (ความยาวแผ่นละประมาณ 60-70 นาที) 

4) ขั้นตอนการจัดท า (VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน) 
ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา ได้ก าหนด

ขั้นตอนในการผลิต VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (แทนการสอนเสริม) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 ขั้นตอนการผลิต VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (แทนการสอนเสริม) 

กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.  ส ารวจรายชื่อชุดวิชาที่จะผลิต VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ  
    เรียนการสอนเสริม 

ส านักบริการการศึกษา/สาขาวิชา 

2.  พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น (ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) ส านักบริการการศึกษา 
3.  เสนอคณะกรรมการการสอนเสริม (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) ส านักบริการการศึกษา 
4.  เตรียมการผลิต VCD  
    - เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชา
อาจารย์เทคโนโลยีประจ าชุดวิชา หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทาง
วิทยุโทรทัศน์ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

ส านักบริการการศึกษา 

5.  จัดเตรียมเนื้อหาที่จะผลิต สาขาวิชา/ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
6.  จัดเชิญวิทยากร สาขาวิชา/ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
7.  ด าเนินการผลิต/ค่าตอบแทนวิทยากร ส านักเทคโนโลยีการศึกษา/สาขาวิชา 
8.  ผลิตส าเนา VCD  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
9.  จัดเก็บ/ควบคุม ส านักบริการการศึกษา 
10. เผยแพร่/จ าหน่าย ส านักพิมพ์ (ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการผลิต VCD อีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า “VCD ประจ าชุดวิชา” ซึ่งเป็นคนละ
ประเภทกับ VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทั้งนี้ VCD ประจ าชุดวิชามีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพ่ือ
ทดแทนเทปเสียงประจ าชุดวิชาหรือ VCD ประจ าชุดวิชา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมท้ัง 15 หน่วย (หรือความยาว 15 
แผ่น) ไม่มีจ าหน่ายแต่จะมอบให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับเอกสารการสอน ประจ าชุดวิชานั้น ๆ  
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3. การสอนเสริมผ่าน Internet  
1) ความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข ได้จัดให้มีการสอนเสริมผ่าน Internet เป็นครั้งแรกในภาค
การศึกษาที่ 1/2550 จ านวน 8 ชุดวิชา ได้แก่ 15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม 10161 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 41341         
กฎหมายวิธีสบัญญัติ1 11201 คณิตศาสตร าหรับสังคมศาสตร์ 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 70313 อาหารบ าบัดโรค 96102 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยได้ด าเนินการในรูปของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเงิน
งบประมาณแผน่ดิน และได้รับเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 1,488,000.- บาท (หนึ่ง
ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ถือเป็นโครงการทดลองการสอนเสริมผ่าน Internet ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยเป็นครั้งแรก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่ส าคัญ คือ นักศึกษาขของ
มหาวิทยาลัยและประชาชนที่สนใจควบคู่ไปด้วย  

2) ความส าคัญของการสอนเสริมผ่าน Internet 
แผน มสธ. 2543 (STOU PLAN 2000) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสื่อการสอนใน

ระบบการศึกษาทางไกล ไว้ดังนี้ 
(1) สื่อการสอนทางไกลควรมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาสามารถ

เลือกได้ และความทันสมัยของสื่อการสอนเป็นความส าคัญเร่งด่วนที่ต้องการ
ด าเนินการควบคู่กันไปกับรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ 
นอกจากนี้ควรมีเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานทั่วไปที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะสังคมปัจจุบันหลีกเลี่ยงเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ 

(2) ส าหรับเรื่องการสอนเสริม ควรใช้การสอนเสริมผ่านดาวเทียมส่งไปตามศูนย์บริการ
การศึกษาต่างๆ เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัยและสามารถเชิญผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้าน
ต่างๆเป็นวิทยากร ท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ สามารถลดภาระงาน
ของอาจารย์และความสูญเสียงบประมาณจากการเดินทางได้เป็นอย่างมาก 

3) เกณฑ์การคัดเลือกชุดวิชา 
เนื่องจากการสอนเสริมผ่าน Internet เป็นบริการรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยจ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างรอบคอบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกวิชาที่จะท า
การสอนเสริมผ่าน Internet เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางในการด าเนินการ แต่ในขณะเดียวกัน
หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ควรจะมีความเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์คัดเลือกชุดวิชาส าหรับการบริการ           
การสอนเสริมในรูปแบบอ่ืนๆที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ควบคู่ไปด้วย ดังนั้น คณะกรรมการการสอนเสริมประชุม
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุดวิชาที่จะจัดให้มี
การด าเนินการสอนเสริมทุกรูปแบบหรือผลิตสื่อเสริมอ่ืนๆให้มีความสอดคล้องกัน ดังนี้ 
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รูปแบบการสอนเสริม หลักเกณฑ์การคัดเลือดชุดวิชา คะแนน 
1. การสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา - เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้ว 

- มี นั ก ศึ ก ษา ล งทะ เ บี ย น เ รี ย น ไ ม่ ต่ า ก ว่ า       
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

หลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม 

4) หลักเกณฑ์และข้ันตอนการผลิตสื่อเสริม 
คณะกรรมการการสอนเสริม ประชุมครั้งที่ 1/25553 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 

ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การผลิตสื่อเสริมระดับปริญญาตรี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานถือ
ปฏิบัติ โดยจ าแนกสื่อเสริมระดับปริญญาตรี เป็น 2 สื่อ คือ สื่อเสริมประจ าชุดวิชาและรายการการสอน
เสริมผ่าน Internet อธิบาย ได้ดังนี้ 

1) สื่อเสริมประจ าชุดวิชา เป็นสื่อบังคับคู่กับการผลิตชุดวิชาให้คณะกรรมการ
บริหาร (คบช.) พิจารณาว่าควรจะเลือกผลิตสื่อเสริม ระดบัปริญญาตรี ประเภทใด โดยให้เลือกประเภท
ใดประเภทหนึ่งที่เหมาะกับเนื้อหาของแต่ละชุดวิชา ดังนี้ 

(1) DVD จะมีความยาว ไม่เกิน 4 ชั่วโมง เหมาะส าหรับชุดวิชาที่มีเนื้อหาที่
ต้องการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจโดยใช้ภาพเสียง เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับ
การแสดงขั้นตอน วิธีการ เนื้อหาทาง คณิตศาสตร์ เป็นต้น 

(2) CD Mutimedia เนื้อหา ไม่เกิน 15 Module เหมาะส าหรับชุดวิชาที่
ต้องการหรือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา โดยผู้เรียนปฏิสัมพันธ์กับ
เนื้อหาตลอดการเรียน อาทิ การสอนภาษาอังกฤษ (ทักษะฟัง,พูด,อ่าน
,เขียน)  
ราคาจ าหน่ายแผ่นละ 200 บาท 

(3) CD เสียง (จะผลิตเป็น MP3 ในปี 2553 เป็นต้นไป) เหมาะส าหรับชุด
วิชา หรือที่เสนอเนื้อหาด้วยเสียงอย่างเดียวก็สามารถท าให้ผู้เรียนรู้ได้ 
อาท ิเนื้อหาที่เก่ียวกบักฎหมาย 
ราคาจ าหน่ายแผ่นละ 100 บาท  

2) รายการสอนเสริมผ่าน Internet เป็นสื่อเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้ คณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบช.) หรือ คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาร่วมกับส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา พิจารณาว่าชุดวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบจะจัดให้มีการสอนเสริมผ่าน Internet 
(e-tutorial) หรือไม่ โดยมีแนวปฏิบัติในการด าเนินการ ดังนี้ 
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(1) คณะกรรมการบริหารชุดวิชา หรือคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 
แสดงความจ านงขอจัดสอนสเริมผ่าน Internet (e-tutorial) ผ่านนัก
เทคโนโลยีการศึกษาประจ าชุดวิชานั่นๆ เพ่ือส านักเทคโนโลยีการศึกษา
จะได้แจ้งส านักบริการการศึกษาต่อไป โดยจัดให้มีขึ้นในวัน เสาร์-อาทิตย์ 
ชุดวิชาละ 3-5 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง 

(2) ส านักบริการการศึกษา และส านักเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกันจัดท า
ตารางสอนเสริมผ่าน Internet โดยสามารถด าเนินการสอนเสริมพร้อม
กันได้ 6 ชุดวิชาในวันเวลาเดียวกัน 

(3) สาขาวิชาจัดอาจารย์เพ่ือท าหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเสริมตามตารางสอน
เสริมผ่าน Internet ให้ครบทุกวันและทุกชุดวิชา 

(4) การสอนเสริมผ่าน Internet เป็นรายการสด นักศึกษาสามารถซักถาม
ปัญหาข้อสงสัยในรายการได้ ทางโทรศัพท์หรือทางกระดานสนทนา 

(5) สถานที่ถ่ายท ารายการสด (สอนเสริม) คือ Studio TV ที่ EBPC หรืออาจ
เป็นห้องท างานของอาจารย์ผู้สอนท่านนั้นๆ ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายกัน
ระหว่างอาจารย์กับส านักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นการล่วงหน้า 

(6) ให้น ารายการสอนเสริมผ่าน Internet ออกอากาศซ้ าทาง DLTV8 และ
ผลิตเป็น DVD เพ่ือจ าหน่ายตามความต้องการของนักศึกษา 

(แสดงเป็นแผนภูมิภาพ ได้ดังนี้) 
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แผนภาพ 2  แสดงขั้นตอนการผลิตสื่อสอนเสริมระดับปริญญาตรี 

(มติคณะกรรมการการสอนเสริมเม่ือการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 10 มีนาคม 2553)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจงเพ่ิมเติม 
1. สื่อเสริมประจ าชุดวิชา เป็นสื่อบังคับคู่กับการผลิตชุดวิชา ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการอยู่แล้ว แต่ให้เลือกเพียง   

สื่อใดสื่อหน่ึง 
2. สื่อเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอนเสริมผ่าน Internet) ในระยะแรกนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ         

ของสาขาวิชาที่จะเลือกด าเนินการ โดยจะเป็นชุดวิชาที่มีการจัดสอนเสริมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้ 
  

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 



20 
 

5) วิธีรับฟังการสอนเสริมแบบ e-Tutorial (เอกสารแจ้งนักศึกษา ในภาคการศึกษา         
ที่ 1/2550) 

 นักศึกษาสามารถรับฟังการสอนเสริมแบบ e-Totrial วิธีใดวิธีหนึ่งตามที่สะดวก ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 เดินทางไปรับฟังการสอนเสริมแบบ e-Tutorial ที่ศูนย์บริการการศึกษา     

ตามวัน/เวลาที่ระบุ โปรดดูรายชื่อศูนย์บริการการศึกษาที่ให้บริการข้างล่างนี้ 
 วิธีที่ 2 รับฟังการสอนเสริม ณ บ้านพักอาศัยตามวัน/เวลาที่ระบุ ทั้งนี้ นักศึกษา

จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และมีการเชื่อมเครือข่าย Internet พร้อมแล้ว 
รายช่ือศูนย์บริการการศึกษาที่ให้บริการ 
 ศูนย์บริการการศึกษาที่ให้บริการการสอนเสริมผ่าน Internet มีจ านวน 10 แห่ง ดังนี้ 
(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) 
ขอให้นักศึกษาเดินทางไปเข้ารับการสอนเสริมผ่าน Internet ณ ศูนย์บริการการศึกษาเพียง

แห่งใดแห่งหนึ่งที่นักศึกษาสะดวกเท่านั้น 
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6) ตารางสอนเสริมผ่าน Internet และข้ันตอนการรับฟังการสอนเสริม 
ในแต่ละภาคการศึกษา ส านักบริการการศึกษาได้จัดท าตารางสอนเสริม              

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ พร้อมแจ้งขั้นตอนการรับฟังการสอนเสริม ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง ตารางสอนเสริมผ่าน Internet ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2555 (ส าหรับแจ้ง
นักศึกษา) 

ช่ือชุดวิชา 
ก าหนดวันสอนเสริมผ่าน Internet 

คร้ังท่ี  1  
(10.00-12.00 น.) 

คร้ังท่ี  2   
 (10.00-12.00  น.) 

คร้ังท่ี  3   
(10.00-12.00  น.) 

คร้ังท่ี  4  
(10.00-12.00  น.) 

คร้ังท่ี  5  
 (10.00-12.00 น.) 

1. 10103   ทักษะชวีิต   18 ก.พ. 56 4 มี.ค.56 18 มี.ค.56 1 เม.ย.56 22 เม.ย.56 
2. 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร    11 ม.ค.56 18 ม.ค.56      22 ก.พ.56 8  มี.ค.56 15 มี.ค.56 
3. 10121   อารยธรรมมนุษย์   13 ก.พ.56 27 ก.พ.56 13 มี.ค.56    27  มี.ค.56 10 เม.ย56 
4. 10151   ไทยศึกษา    28 ม.ค.56       11 ก.พ.56     25 ก.พ.56    11  มี.ค.56 25 มี.ค.56 
5. 30205   คณิตศาสตร์และสถิต ิ    24 ม.ค.56 31 ม.ค.56 7 ก.พ.56 14 ก.พ.56 21 ก.พ.56 
6. 30206   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1     6 ก.พ. 56 20 ก.พ.56 6 มี.ค.56 20 มี.ค.56 3 เม.ย.56 
7. 41231   กฎหมายอาญา 1    5 ก.พ.56 19 ก.พ.56 5 มี.ค.56 19 มี.ค.56     2 เม.ย.56 
8. 41451   กฎหมายระหว่างประเทศ    12 ก.พ.56       26 ก.พ.56     12 มี.ค.56      26 มี.ค.56      9 เม.ย.56 
9. 53408   การวางแผนสาธารณสุขในชมุชน        28 ก.พ.56        7  มี.ค.56     14 มี.ค.56      21 มี.ค.56    28 มี.ค.56 
10.60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น    20 ม.ค.56       27 ม.ค.56      3 ก.พ.56     10 ก.พ.56    17 ก.พ.56 
11.80202  สถาบันและกระบวนการทางการเมอืงไทย    31 มี.ค.56        7 เม.ย.56    14 เม.ย.56     21 เม.ย.56    28 เม.ย.56 
12.80308  ความสัมพันธร์ะหว่างไทยกับต่างประเทศ    24 ก.พ.56        3  มี.ค.56     10  มี.ค.56     17  มี.ค.56    24  มี.ค.56 
13.90201  การจัดการฟาร์ม    16  มี.ค.56       30  มี.ค.56      6 เม.ย.56     13 เม.ย.56    20 เม.ย.56 
14.91414  การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร      9 ก.พ.56      23  ก.พ.56      2 มี.ค.56      9 มี.ค.56     23 มี.ค.56 
15.93355 การจัดการสุขภาพสตัว์        8 ก.พ.56        1 มี.ค.56      22 มี.ค.56      5 เม.ย.56    26 เม.ย.56 
16.97211  กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      1 ม.ค.56        8 ม.ค.56      15 ม.ค.56     22 ม.ค.56     29 ม.ค.56 
17. 99312 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือ่สาร 
25 ม.ค. 56 1 ก.พ. 56 15 ก.พ. 56 29 มี.ค.56 19 เม.ย.56 

 
  

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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7) ข้อดีและข้อเสีย 
ข้อดีและข้อเสียของการสอนเสริมผ่าน Internet ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ภู่ศิริ 

ได้สรุปไว้ ดังนี้ 
ข้อดี 
(1) ความเท่าเทียมกัน นักศึกษาจะได้รับข้อมูลการเรียนการสอน ความชัดเจนของเนื้อหา 

ความลุ่มลึกของวิชาการ เท่าเทียมและเสมอภาคกัน เนื่องจากนักศึกษาทุกคนได้เรียนกับ
อาจารย์คนเดียวกัน 

(2) ประหยัดงบประมาณ ในส่วนของนักศึกษาที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด เนื่องจากการ
สอนเสริมแบบปกติไม่ได้จัดสอนทุกจังหวัด ท าให้นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เป็นจ านวนมาก ส าหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น ค่าใช้จ่ายที่ต้องให้อาจารย์ที่เดินทาง
ไปสอนเสริมในแต่ละจังหวัดซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และต้องจ่ายทุกครั้งที่จัด
ให้มีการสอนเสริม ถ้าหากมหาวิทยาลัยจัดการสอนเสริมแบบ e-Tutorial แล้ว ท าให้
นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาเข้ารับการสอนเสริมสามารถเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้ เรียนกี่ครั้งก็ได้ 
เรียนเวลาใดก็ได้ 

(3) การรับฟังรายการย้อนหลัง เมื่อมหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมไปแล้ว จะน าการสอนเสริมชุด
ของวิชานั้นๆ ไปเก็บไว้ใน server ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียกดูซ้ าๆหลายๆครั้งได้ตามความ
ต้องการ รวมทั้งนักศึกษาสามารถ Download เอกสารประกอบการสอนได้ตามความ
ต้องการ ซึ่งแตกต่างจากการสอนเสริมแบบปกติ สื่อสอนเสริมจะแจกให้เฉพาะนักศึกษาที่
เข้าเรียนเท่านั้น 

(4) สอบถามอาจารย์ได้ทาง E-mail ถ้านักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมแบบ e-Tutorial แล้วมี
ปัญหาในการเรียนการสอนในแต่ละชุดวิชา นักศึกษาสามารถ e-mail ถามปัญหาได้จาก
อาจารย์ประจ าชุดวิชา เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

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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ตอนที่ 4 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาของการสอนเสริม 
ศาสตราจารย์  ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการการสอนเสริม ได้สรุปปัญหาของการสอนเสริม เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการสอน
เสริม ครั้งที่ 3/2545 วันที่ 5 มิถุนายน 2545 ไว้ว่า “ แม้จะมีการปรับปรุงวิธีการสอนเสริมมาหลายครั้ง 
แต่การจัดกิจกรรมบริการการสอนเสริมที่ใช้กันมา 26 ปี มีปัญหาที่พอประมวลได้ 6 ประการ คือ 

1. ในระบบการศึกษาทางไกล หากสื่อหลักมีคุณภาพ นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเอง
อย่างดี  ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมารับการสอนเสริม และก็สามารถสอบไล่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนได้ 

2. ผู้ที่เข้ามารับการสอนเสริมจ านวนหนึ่ง เป็นนักศึกษาที่สามารถศึกษาด้วยตนเองและ
สามารถจะสอบผ่านชุดวิชาต่าง ๆ ได้อยู่แล้ว (แม้จะไม่เข้ารับการสอนเสริมก็ตาม) แต่เมื่อมหาวิทยาลัย
เปิดโอกาสก็อยากมารับการสอนเสริมทั้ง ๆ ที่ไม่จ าเป็นท าให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของ
อาจารย์สอนเสริม นักศึกษาที่ต้องเดินทางไปรับการสอนเสริม และมหาวิทยาลัยที่ต้ องจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการนี้อย่างมหาศาล 

3. นับตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ที่เริ่มมีการสอนเสริมครั้งแรก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต้อง
จัดงบประมาณส าหรับการจัดสอนเสริมทั้งในส่วนค่าบ ารุงศูนย์บริการการศึกษา ค่าสอนเสริม           
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าเดินทาง ปีการศึกษาละเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่า ผู้มารับการสอน
เสริม  มีโอกาสสอบผ่านสูงขึ้นมากน้อยเพียงใด 

4. นักศึกษาจ านวนไม่น้อยสอบตกบางชุดวิชาที่ยาก ตกแล้วตกอีกติดต่อกันหลายภาค
การศึกษาและต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเหล่านั้นหลายครั้ง มีนักศึกษาบางคนเหลือเพียงชุดวิชาเดียวก็
หมด สถานภาพนักศึกษาเพราะหมดเวลา ทั้ง ๆ ที่ลงทะเบียนมาแล้วกว่า 10 ครั้ง ท าให้เสียโอกาส
ส าเร็จการศึกษาเร็วขึ้น และจะได้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการท างานและเพ่ิมพูนคุณภาพ
ชีวิต 

5. ในความเป็นจริง นักศึกษามีระดับความสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed  
Leaning) แตกต่างกัน และจะมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่สามารถศึกษาได้ส าเร็จเลย หากไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือพิเศษจากคณาจารย์ 

6. มีอาจารย์สอนเสริมจ านวนไม่น้อยที่เดินทางข้ามวันข้ามคืนไปที่ศูนย์บริการการศึกษา แต่
ไม่มีนักศึกษารับการสอนเสริม บ่อยครั้งที่มีนักศึกษามาเพียง 1 หรือ 2 คน และอาจารย์สอเสริมรวบรัด
การสอนให้เสร็จเพียงครึ่งวัน” 
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนเสริม 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ระบบการเรียนการสอนทางไกล เป็นระบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนและนักศึกษาอยู่
ห่างไกลกัน ดังนั้นการสอนเสริมจึงยังมีความจ าเป็นส าหรับนักศึกษา โดยเฉพาะชุดวิชา
ที่มีเนื้อหายากและนักศึกษาต้องการพ่ึงอาจารย์หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

2) การสอนเสริมแบบเผชิญหน้า มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีค่อนข้างสูง     
ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้เรียกเก็บค่าใช่จ่ายส่วนนี้จากนักศึกษาพร้อมกับการลงทะเบียน
เรียน เพราะหากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้ นอกจากจะท าให้ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาของนักศึกษาสูงขึ้นแล้ว ย่อมเป็นข้อผูกมัดกับมหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการจัดสอนเสริมในทุกวิชาที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากนักศึกษา ดังนั้น การจัดสอน
เสริมแบบเผชิญหน้าจึงควรด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและค านึ งถึงค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัยควบคู่กันไป 

3) การสอนเสริมผ่านสื่อเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะแนวโน้มในอนาคต สังคมไทยจะ
เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหรือ ICT-Driven University (i-Du) 
ดังนั้น จึงควรน าสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยให้
มีรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาอย่างทั่วถึง 

2. ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงการสอนเสริม 
การสอนเสริมแบบเผชิญหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของนักศึกษา และถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยได้บางส่วน ดังนี้ 
1) ควรลดจ านวนสถานที่สอนเสริม 

ควรมีการลดจ านวนสถานที่สอนเสริมลงในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีการก าหนดเป็น 
ศูนย์บริการการศึกษาหลัก และศูนย์บริการการศึกษารอง ทั้งนี้ ศูนย์บริการการศึกษาหลัก 
ก าหนดให้มีภูมิภาคละ 4 แห่ง รวม 20 แห่ง จัดสอนเสริมได้ทุกชุดวิชาที่ได้รับการอนุมัติ ส่วน
ศูนย์บริการการศึกษารอง มีจ านวนไม่เกิน 20 แห่ง (รวมทุกภูมิภาค) จัดสอนเสริมได้เฉพาะชุด
วิชาของสาขาวิชานิติศาสตร์ (ดูตัวอย่างการก าหนดรายชื่อศูนย์บริการการศึกษา ต่อท้าย
ข้อเสนอแนะนี้) 

2) ควรลดสัปดาห์การสอนเสริม 
ควรลดสัปดาห์การจัดสอนเสริมในแต่ละภาคการศึกษาลงจากเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน       

จากจ านวน 10 สัปดาห์ เหลือ จ านวน 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ เพราะศูนย์บริการการศึกษาส่วนใหญ่มี
แนวโน้มจะไม่สามารถอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยใน
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ได้ เนื่องจากมีภาระงานด้านกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนในวันหยุด เสาร์-
อาทิตย์ เป็นจ านวนมาก โดยการลดจ านวนสัปดาห์สอนเสริมลง จะไม่กระทบต่อจ านวนชุดวิชา
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ของสาขาวิชาและครั้งที่ที่จะจัดให้มีการสอนเสริมของแต่ละชุดวิชาที่เคยมีอยู่เดิมแต่อย่างใด    
(ดูตัวอย่างการก าหนดสัปดาห์การสอนเสริม 6 สัปดาห์ ต่อท้ายข้อเสนอแนะนี้) 

3) ควรประกาศรายชื่อชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมล่วงหน้า (ตารางสอนเสริมล่วงหน้า) 
ควรมีการประกาศรายชื่อชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมในแต่ละภาคการศึกษาเป็นการ

ล่วงหน้าพร้อมกับเปิดภาคการศึกษา (อาจแนบไปกับคู่มีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา หรือ
น าขึ้น web site) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบรายชื่อชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอน
เสริม ในภาคการศึกษานั้น ๆ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหานักศึกษาไม่ได้รับตารางสอนเสริมหรือ
ได้รับตารางสอนเสริมล่าช้า อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ไม่มีนักศึกษาไปเข้ารับฟังการสอนเสริม 
(ดูตัวอย่างการประกาศรายชื่อชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมล่วงหน้า ต่อท้ายข้อเสนอแนะนี้) 
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รายช่ือศูนย์บริการการศึกษาหลักและศูนย์บริการการศึกษารอง 

ภาคภูมิศาสตร ์
ศูนย์บริการการศึกษาหลัก 

ภูมิภาคละ 4 แห่ง (รวม 20 แห่ง) 
ศูนย์บริการการศึกษารอง 

ภูมิภาคละไม่เกิน 7 แห่ง (รวม 20 แห่ง) 
(ส าหรับชุดวิชาของสาขาวิชานิติศาสตร์) 

1. กรุงเทพฯ สารวิทยา 
(1) 

สุรศักดิ์มนตรี 
(2) 

ชิโนรสฯ 
(3) 

เศรษฐบุตร
บ าเพ็ญ 

(4) 

วัดสุทธ ิ
วราราม 

(1) 
 

2. ภาคกลาง 
(รวมตะวันออก) 

สมุทรปราการ 
(5) 

นครปฐม 
(6) 

สุพรรณบุรี 
(7) 

ชลบุร ี
(8) 

ปทุมธาน ี
(2) 

นนทบุรี 
(3) 

สระบุรี 
(4) 

จันทบุรี 
(5) 

อยุธยา 
(6) 

สมุทรสาคร 
(7) 

ระยอง 
(8) 

 

3. ภาคเหนือ เชียงใหม่ 
(9) 

เชียงราย 
(10) 

พิษณุโลก 
(11) 

นครสวรรค์ 
(12) 

ล าปาง 
(9) 

ตาก 
(10) 

เพชรบรูณ์ 
(11) 

ล าพูน 
(12) 

4. ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ขอนแก่น 
(13) 

นครราชสีมา 
(14) 

อุบลราชธาน ี
(15) 

อุดรธาน ี
(16) 

นครพนม 
(13) 

ร้อยเอ็ด 
(14) 

สุรินทร์ 
(15) 

ชัยภูม ิ
(16) 

บุรีรัมย์ 
(17) 

   
 

5. ภาคใต ้ นครศรีธรรมราช 
(17) 

สุราษฎร์ธาน ี
(18) 

สงขลา 
(19) 

(ภูเก็ต) 
(20) 

ปัตตานี 
(18) 

ยะลา 
(19) 

พัทลุง 
(20) 

 

 

ค าอธิบาย    ศูนย์บริการการศึกษาหลัก หมายถึง ศูนย์บริการการศึกษาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมาก 
โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมทุกชุดวิชาที่จัดสอนเสริมย้อนหลัง 3 ปีและเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อยพร้อมทั้งค านึงถึงสภาพการคมนาคมของนักศึกษาประกอบด้วย ภูมิภาคละไม่เกิน 4 แห่ง 

 ศูนย์บริการการศึกษารอง หมายถึง ศูนย์บริการการศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่อยู่ใน
ล าดับถัดไปต่อจากศูนย์หลัก ก าหนดให้มีได้ภูมิภาคละไม่เกิน 7 แห่ง ตามสัดส่วนจ านวนจังหวัดของแต่
ละภูมิภาค (1:4) 

การน าไปใช้ 1. ศูนย์บริการการศึกษาหลักมีจ านวน 20 แห่ง ใช้ส าหรับการจัดสอนเสริมของทุกชุดวิชาที่ได้ผ่านการ
อนุมัติ โดยจ านวนศูนย์บริการการศึกษาขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

2. ศูนย์บริการการศึกษารองมีจ านวน 20 แห่ง ใช้ส าหรับการจัดสอนเสริมเฉพาะบางชุดวิชาของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ที่ได้ผ่านการอนุมัติ โดยจ านวนศูนย์บริการการศึกษาขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยจ านวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน 
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ตัวอย่าง 
การก าหนดสัปดาห์สอนเสริมประจ าภาคการศึกษา 

(สอนเสริม 6 สัปดาห์) 
  

(ตัวอย่าง ของภาคการศึกษาที่ 1/2555) 

สัปดาห์
ที ่

การก าหนดวันสอนเสริม 
แบบ 1 

(เริ่มเร็ว-เสร็จเร็ว) 
แบบ 2 

(เริ่มเร็ว-เสร็จช้า) 
แบบ 3 

(เริ่มช้า-เสร็จช้า) 
1 21-22 ก.ค. 55 21-22 ก.ค. 55 8-9 ก.ย. 55 
2 28-29 ก.ค. 55 28-29 ก.ค. 55 15-16 ก.ย. 55 
3 18-19 ส.ค. 55 18-19 ส.ค. 55 22-23 ก.ย. 55 
4 25-26 ส.ค. 55              8-9 ก.ย. 55 29-30 ก.ย. 55 
5 8-9 ก.ย. 55 29-30 ก.ย. 55 6-7 ต.ค. 55 
6 15-16 ก.ย. 55 13-14 ต.ค. 55 13-14 ต.ค. 55 

 

ก าหนดวันสอนเสริม 
1 

21-22 
กรกฎาคม 

2 
28-29 

กรกฎาคม 

3 
18-19 

สิงหาคม 

4 
25-26 

สิงหาคม 

5 
8-9 

กันยายน 

6 
15-16 

กันยายน 

7 
22-23 

กันยายน 

8 
29-30 

กันยายน 

9 
6-7 

ตุลาคม 

10 
13-14 
ตุลาคม 

แบบท่ี 1           
แบบท่ี 2           
แบบท่ี 3           
 

ข้อดี 

1. ประหยัดค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัย เพราะลดจ านวนสัปดาห์การสอนเสริม 
2. อาจารย์มีเวลาปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ เช่น ผลิตสื่อ 

ข้อเสีย 

1. บางชุดวิชาอาจจะสรรหาอาจารย์เพิ่มอีก 1 เท่าตัว 
2. อาจารย์บางท่านอาจสอนเสริมเพียง 1 วัน (เสาร์หรืออาทิตย์) แล้วเดินทางกลับ 
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บรรณานุกรม 
 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ “การสอนเสริมแบบบูรณาการ” ในรายงานการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม  

ครั้งที่ 3/2545 วันที่ 5 มิถุนายน 2545  

ชาตรี วงศ์มาสา พัฒนาการการสอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2556 

ดุสิต เวชกิจ และคณะ การประเมินผลการศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริม   

ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-tutorial) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2550 

นิคม  ทาแดง “คู่มือการจัดสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา” 2536 เอกสารโรเนียว 

ส านักบริการการศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 6/2533                    

วันที่ 7 กันยายน 2533 

ส านักบริการการศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 4/2544 

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2544 

ส านักบริการการศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการการสอนเสริม ครั้งที่ 6/2546  

 วันที่ 19 ธันวาคม 2546 

ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา “คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน (ส าหรับนักศึกษา)” 2549 เอกสารอัดส าเนา 

ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา “คู่มือการจัดสอนเสริม” 2536 เอกสาร        
อัดส าเนา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ผังงานการผลิตต้นฉบับ VCD 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
เริ่มต้น 

    ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์+ส านักบริการการศึกษา 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุม/ก าหนดรูปแบบ 
วางแผนการผลิต 

ส านักบริการการศึกษา 

ผลิตต้นฉบับ 
(ศูนย์บริการกาสอนทางวิทยุและโทรทัศน์) 

อาจารย์เทคโนฯ 
ประจ าชุดวิชา 
ให้การรับรอง 

Master VCD 

ผลิตส าเนา 
(ศูนย์โสตทัศน์ศึกษา) 

1. ตรวจสอบต้นฉบับ VCD 
2. ส่งมอบต้นฉบัย VCD ให้กับบริษัท 
3. ระบุจ านวนที่จะผลิตส าเนา 

ผลิตส าเนา VCD 

รับมอบ VCD ตรวจนับ/จัดเก็บ 

คณะกรรมการตรวจรับ 

- ออกแบบปกหน้ากล่อง VCD 
- ออกแบบสกรีนหน้าแผ่น VCD 

กองพัสดุ คณะกรรมการ
จัดจ้าง 

  บริษัทรับจ้าง 

ผลิต VCD 

จัดจ าหน่าย 
VCD 

นักศึกษาสั่งซื้อ/ได้รับ สิ้นสุด 

ศูนย์โสตทัศน์ศึกษาและส านักบริการการศึกษา 

ส านักบริการการศึกษาและส านักพิมพ์ 
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สบศ. 

สาขาวิชา

คณะกรรมการ 
การสอนเสริม 

สทศ. 

สบศ. 

ส านักพิมพ์ 

 

สบศ. 
 ไม่ผ่าน        

       แจ้งสาขาวิชา 
 

  ไม่อนุมัติ        
   แจ้งสาขาวิชา 

 

ภาคผนวก 2 

ผังงานการผลิต VCD 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (แทนการสอนเสริม) 

 

 
 

  

  

       พิจารณากลั่นกรอง 
 เบื้องต้น  
 

 

  พิจารณาอนุมัติ 
       (คณะกรรมการการสอนเสริม)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ส ารวจความต้องการ 

ส ารวจความต้องการ 

ผลิตต้นฉบับ 
VCD 

ผลิตส าเนา 

 
สทศ.(ผลิตเอง) 

จัดเก็บ 
(ที่คลังวัสดุการศึกษา) 

จัดจ าหน่าย 

สาขาวิชา+สทศ.  

 

จัดจ้าง 
(บริษัทรับจ้าง) 

ส่งมอบ 
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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. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ ข้ า แ ล ะ ไ ม่ เ ข้ า รั บ ฟั ง ก า ร ส อ น เ ส ริ ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2538 
3. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 

2542 
4. การศึกษาเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน : กรมธุรกิจพลังงาน       

พ.ศ. 2549 
5. ความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์  และบุคลากร ที่มีต่อการด า เนินงานของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2548 

mailto:chartree.won@stou.ac.th
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6. แนวทางการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 
2550 

7. แนวทางการส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และมหาวิทยาลัยเปิดแห่งมาเลเซีย พ.ศ. 2552 

8. การประเมินผลการจัดสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551 
9. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ฝึ ก ป ฏิ บั ติ เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ นั ก ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2554 

คณะกรรมการ/คณะท างาน 
1. เลขานุการคณะกรรมการการสอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2536 
2. คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. 

2538 
3. คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการเพ่ือรองรับ

การเป็น มหาวิทยาลัยในก ากับ พ.ศ. 2549 
4. คณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา พ.ศ. 2551 
5. ค ณ ะ ท า ง า น ก ลุ่ ม  “ ก า ร ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ” 

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 านักบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2554 
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