
บริการสนับสนุนนักศึกษาในระบบเปิดและการศึกษาทางไกล 
                                                                                       จุฑารัตน์ นกแก้ว* 

 
 บริการสนับสนุนนักศึกษา หรือ ค าในภาษาอังกฤษ ใช้ว่า student support service หรือ 
learner support service เป็นค าที่มีความหมายกว้าง ครอบคลุมการผลิต และการน าส่งวัสดุตาม
หลักสูตรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษา โดยทั่วไป จ าแนกการสนับสนุนนักศึกษา  
เป็น 2 ประเภท คือ การสนับสนุนนักศึกษาด้านวิชาการ (academic student support)  เป็นการ
สนับสนุนนักศึกษาด้านปัญญา ความรู้ตามหลักสูตร เช่น การพัฒนาทักษะการเรียน ทักษะการรู้
สารสนเทศ การเขียนรายงานและการอ้างอิง  เป็นต้น และการสนับสนุนนักศึกษาที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ 
(non -academic student support) เป็นการสนับสนุนด้านจิตใจ เช่น การแนะแนว การให้
ค าปรึกษา แก้ปัญหาการศึกษาเล่าเรียน การลดความขัดแย้งระหว่างนักศึกษากับสถาบันการศึกษา  
เป็นต้น  

บริการสนับสนุนนักศึกษามีวัตถุประสงคเ์พ่ือช่วยนักศึกษาเป็นรายบุคคลทั้งในเรื่องการพัฒนา
ทักษะการเรียนและเรื่องส่วนตัว โดยมีเป้าหมายเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการนักศึกษา ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทางไกล มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการออกแบบและน าส่งบริการสนับสนุนนักศึกษา โดยเฉพาะในรูปเว็บไซต์ โดยมี
การจัดท าเครื่องมือ คู่มือในการแนะน าบริการ เช่น การจัดท าคู่มือแนะน าบริการสนับสนุนนักศึกษา
ออนไลน์ (Online Learner’s Guide) ค าถามที่ถามบ่อย (FAQ) การจัดเตรียมไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนักศึกษาติดต่อเป็นรายบุคล ตัวอย่างเช่น  The Western Cooperative for 
Educational Telecommunications (WCET) (http://www.wcet.info) ได้จัดท าเอกสารแนะน า
บริการสนับสนุนนักศึกษาทางไกลในชื่อ Guide to Developing Online Student Services ใน
เอกสารดังกล่าว จ าแนกบริการสนับสนุนนักศึกษา เป็น 3 หมวด ดังนี้ 
 1. บริการด้านการบริหารจัดการ (administrative service) ครอบคลุม บริการข้อมูล 
นักศึกษา ความช่วยเหลือด้านการเงิน การลงทะเบียน การปฐมนิเทศ และการแนะน าด้านวิชาการ 
 2. บริการนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน (services for student taking courses) 
ครอบคลุม เว็บไซต์หลักสูตร รายละเอียดรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เกรด ภาระงานผู้สอน 
กระบวนการสอบ การสนบสนุนเชิงเทคนิค บริการห้องสมุด บริการร้านหนังสือและบริการเพ่ือ
สนับสนุนชุมนุมนักศึกษา 
 3.  บริการพิเศษ (special service) ครอบคลุม บริการด้านอาชีพ บริการส าหรับกลุ่มผู้เรียน
พิเศษ ผู้พิการ การแนะน ารายบุคคล การสนับสนุนการสอนและการสอนเสริม 
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บริการสนับสนุนนักศึกษาในระบบเปิดและการศึกษาทางไกล  (Open and Distance 
Learning – ODL) ครอบคลุมทั้งกิจกรรมด้านงานวิชาการและไม่ใช่งานวิชาการ  โดยเป้าหมาย
นอกจากเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาสามารถ
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้นักศึกษาคงอยู่ (retention) และส าเร็จ
การศึกษา รวมทั้งช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยว (lonely) ของนักศึกษาที่เรียนในระบบการเรียนทางไกล
อีกด้วย 

  สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้ส ารวจการศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยที่คัดสรรจากประเทศ 
ต่าง ๆ  และได้สรุปบริการสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดในต่างประเทศ  ไว้ดังนี้  
  Open University มีการสอนเสริม การให้ค าปรึกษา การติดต่อกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
การประสานและนิเทศการสอน  การสอนเสริมทางไปรษณีย์ การจัดตั้งส านักงานส่วนภูมิภาค 
 Athabasca University มีการสนับสนุนค่าเล่าเรียนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การ
บริการสอนเสริมรายบุคคล การบริการของศูนย์วิชาการเพ่ือการสอนเสริม การศึกษารายบุคคลและ
การเรียนเป็นกลุ่ม และการบริการแนะแนว 
 University of the Air มีการสนับสนุนระบบห้องสมุด  ศูนย์การเรียนเพ่ือการสอนแบบชั้น
เรียนและการสอนเทียบหน่วยกิต บริการที่ศูนย์ที่จัดผู้เรียน ได้แก่ การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
บริการห้องสมุด การรับชมและฟังโปรแกรมการเรียนที่ออกอากาศ ดาวเทียม มีสถานีวิทยุโทรทัศน์
ของมหาวิทยาลัย มีทุนการศึกษา และการให้บัตรส่วนลดกับผู้เรียนในการเดินทางไปใช้บริการศูนย์
การเรียน 
 The Open Polytechnic of New Zealand  บริการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเวลา 
(timeliness) การให้ข้อมูลข่าวสาร  การสนับสนุนจากอาจารย์ การบริการห้องสมุดทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค การแนะแนว การติดตามนักศึกษา ทุนการศึกษา 
 University of South Africa – UNISA มีบริการที่หลากหลายมาก เช่น มีการจัดตั้งส านัก
สนับสนุนนักศึกษา (The Department of Student Support)  ให้บริการการสอนเสริม สนับสนุน
ทุนการศึกษา ให้การสนับสนุนสภานักศึกษา นอกจากนี้ มีการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคประจ าภาคต่างๆ 
ให้บริการเช่นเดียวกับส่วนกลาง ศูนย์บริการท้องถิ่น ศูนย์บริการให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
ตลอดจนมีการจัดบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น บริการออนไลน์เพ่ือการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
มหาวิทยาลัย ในการเรียนการสอน บริการห้องสมุด บริการทุนการศึกษา การจัดท าสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในรูปวารสารและเอกสารเผยแพร่ การจัดตั้งส านักการสอนของมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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