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ปฏิรปู ระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ จัดสอบกลางภาคครั้งแรกในรอบ 40 ปี
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กาลังเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการ
ระบบการเรียนการสอนทางไกลในยุค 4.0 ทั้งในด้านธรรมาภิบาลและการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้าน อาทิ จานวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องและนักศึกษาลาออก
กลางคันมีจานวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ระบบการจัดการศึกษาทางไกลมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวกในการเรี ยน
อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับ กลุ่มวัย
ท างานและวัยสูงอายุให้สอดคล้องกับ โครงสร้างประชากรของประเทศไทย ในขณะเดียวกันจาเป็นต้ องพัฒนา
ทางด้านการบริหารองค์กร ทั้งคณาจารย์และบุคลากรให้เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลได้
อย่างดี มีความทันสมัยและได้คุณภาพ
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มสธ.จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยจึงได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู มสธ. ตามคาสัง่ ที่ 11/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน
2561 เพื่อทาหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ มหาวิทยาลัย กาลังเผชิญ อยู่และจาเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยใช้วิธีการทาวิจัย รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มสี ว่ นได้ -ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนามาจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ
สรุปประเด็นสาคัญและจัดทาเป็ นแผนปฏิรูปเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแผนปฏิรูป
มหาวิทยาลัยต่อไป
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูป
มสธ. มีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาและปรับปรุง แก้ไขระบบการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับยุค 4.0 มาใช้ในการปรับปรุงระบบการ
เรี ย นการสอนทางไกลของ มสธ. คื อ รู ป แบบ “Distance Teaching and Blended Learning” เป็น การจัด
การศึ ก ษาแบบผสมผสานระหว่ า งเนื้ อ หาสาระทางวิ ช าการกั บ กิ จ กรรม ร่ ว มเรี ย นรู้ (Blended Learning
Environment) โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน วิทยากรและนักศึกษาด้วยกัน เพื่อเพิ่มเติมความรู้
ทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ร่วมกัน
จากผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว ได้บทสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. ซึ่งมีสาระสาคัญ และนามาสู่การดาเนินงานตาม
แผนการปฏิรูป มสธ. ดังนี้
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เพิ่มแผนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก 1 แผนเป็น 3 แผน คือ
1. แผน ก1 เป็นการจัดการศึกษารูปแบบเดิมที่ใช้มาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ซึ่งมีสอบปลาย
ภาคเพียงครั้งเดียว
2. แผน ก2 เป็นการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ มีการสอบ 2 ครั้งคือ สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค
3. แผน ก3 เป็นการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ มีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (Blended Learning)
2 ครั้ง ๆ ละ 12 ชั่วโมง รวมทั้งมีการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
แผนการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้ง 3 แผน นักศึกษาสามารถสอบซ่อมได้ ในกรณีผลคะแนน
รวมไม่ผ่านเกณฑ์

แผน ก2 เป็ น การจั ด การศึ ก ษารู ป แบบใหม่ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ม โอกาสในการเรี ย นรู้แ ละการส าเร็จ
การศึกษาให้แก่นกั ศึกษามากขึ้น เนื่องจากมีการสอบ 2 ครั้ง โดยแบ่งการเก็บคะแนนออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก
จากสาระหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7 และส่วนที่ 2 จากสาระหน่วยการเรียนรู้ที่ 8-15
ข้อดีของการสอบกลางภาคคือ
1. ช่วยแบ่งเบาภาระการอ่านหนังสือของนักศึกษา เพือ่ ให้จดจาเนือ้ หาสาระต่าง ๆ ของชุดวิชา
ลดลงเหลือครึง่ หนึง่
2. ช่วยให้นกั ศึกษาวางแผนการเรียนได้คล่องตัวขึน้
3. เพิม่ สัมฤทธิผลในการเรียนการสอนทางไกล
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การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ตามแผน ก2 จะเริ่มนามาใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ส่วนแผน
ก3 คาดว่าจะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ฉะนั้นการจัดสอบกลางภาคของ มสธ.
ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 จึงถือเป็นการจัดสอบกลางภาคครั้งแรกในรอบ 40 ปี ของ มสธ. ซึ่งจัดสอบพร้อมกัน
ทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้นักศึกษา มสธ.และผู้สนใจสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและเงือ่ นไขการลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษารูปแบบใหม่ได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ มสธ.
ที่ https://web4.stou.ac.th/eduplan/ (แผนการศึกษารายชุดวิชาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2562) หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มสธ. โทร. 02-504-7788
แผนการศึกษา

กิจกรรมร่วมเรียนรู้ สอบกลางภาค กิจกรรมร่วมเรียนรู้ สอบปลายภาค
(Blended Learning)
(Blended Learning)

แผน ก1

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แผน ก2

ไม่มี

ไม่มี

แผน ก3

มี

มี
(สอบหน่วยที่
1-7)
มี
(สอบหน่วยที่
1-7)

มี

มี
(สอบหน่วยที่
1-15)
มี
(สอบหน่วยที่
8-15)
มี
(สอบหน่วยที่
8-15)

สอบซ่อม
มี
(สอบหน่วย
ที่ 1-15)
มี
(สอบหน่วย
ที่ 1-15)
มี
(สอบหน่วย
ที่ 1-15)

สนใจรายละเอียดเพิม่ เติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชัน้ 3 โทร. 7467-8
*บรรณารักษ์ชานาญการ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สานักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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