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 คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส าหรับนักศึกษาในเรือนจ าและ     
ทัณฑสถาน ระดับปริญญาตรีเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดส่งกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะ (ทดแทนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามแบบเผชิญหน้า) โดยผู้ เขียนได้ท าการ
วิเคราะห์งาน องค์ประกอบของระบบงาน ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบรวม  
ทั้งวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางการพัฒนางาน 
ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้อง  

                   ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะส าหรับนักศึกษา          
ในเรือนจ าและทัณฑสถานเล่มนี้ผู้เขียนได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากรักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์) ผู้อ านวยการ
ส านักบริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) และรองผู้อ านวยการส านัก
บริการการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าคู่มือเล่มนี้ 

                   ผู้เขียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในคู่มือการปฏิบัติงาน
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ
ที่จะน าไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในโอกาสต่อไป 
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บทท่ี 1 

          บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดมั่น      
หลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ 
ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา ประชาชนทุกกลุ่ม อาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย 
และที่พ านักอยู่ทุกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้ต้องขังเพ่ือสนองความต้องการของ
มนุษย์และสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เอ้ืออ านวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลา
ศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติด้วยการใช้สื่อประสมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปของ
เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เทปเสียงประกอบชุดวิชา รายการวิทยุกระจายเสียง 
รายการวิทยุโทรทัศน์ และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
พบปะกันทางวิชาการระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาตามความเหมาะสม     

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และกรมราชทัณฑ์  ได้ร่วมกันจัดการศึกษา           
ในระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง                  
ของกรมราชทัณฑ์ โดยมีมูลเหตุสืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช 2527 ผู้ต้องขังคนหนึ่งที่ถูกคุมขังอยู่ที่
เรือนจ ากลางบางขวาง ชื่อว่า บันเทิง  ชูชาติ ได้ให้ญาติของตนสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และแจ้งฐานะการเป็นนักศึกษาให้เรือนจ ากลางบางขวาง
ทราบ พร้อมทั้ งยื่นค าร้องต่อเรือนจ าขอให้ตนได้มี โอกาสเข้าสอบไล่ ในภาคการศึกษานั้น            
อดีตผู้บัญชาการเรือนจ ากลางบางขวาง (นายสวัสดิ์ สรรเสริญ) ได้รายงานมายังกรมราชทัณฑ์เพ่ือให้
ประสานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการพิจารณาหาแนวทางในการด าเนินการ              
ที่เหมาะสม  
                 จากการที่กรมราชทัณฑ์มีนโยบายเน้นหนักการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  และ
ส่ งเสริมให้ ผู้ ต้ องขั งได้ ศึ กษาในระดับก่ อนอุดมศึ กษาอย่ างกว้ างขวางอยู่ ก่ อนแล้ ว  อีกทั้ ง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่ทุกคนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง      
ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนเหมือนกับสถาบันการศึกษาแห่งอื่น อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นายสนิท รุจิณรงค์) 
และอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) จึงมี
ความเห็นสอดคล้องกันที่จะร่วมกันจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังในระดับอุดมศึกษาโดยไม่จ ากัดอยู่เฉพาะ

นักโทษบางคนเท่านั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังทุกคนที่มีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา โดยผู้ต้องขังเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเองทั้งหมดและ
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีหนังสืออนุญาตให้สมัครเรียนจากกรมราชทัณฑ์เป็นเอกสารประกอบการ
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สมัครเรียนด้วย ในเดือนตุลาคม 2530 ได้มีผู้ต้องขัง จากเรือนจ ากลางบางขวาง ส าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นคนแรกจากการจุดประกายของผู้ต้องขั งทั้งสองรายดังกล่าว ท าให้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของผู้ต้องขังได้รับความสนใจจากผู้ต้องขังคนอ่ืน ๆ เป็นอย่างมาก มีผู้
ประสงค์สมัครเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ ในปัจจุบันมีผู้ต้องขังหลายพันรายทั่วประเทศที่เป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งในสาขาวิชาที่มี
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม  

กำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส ำหรับนักศึกษำในเรือนจ ำและทัณฑสถำน  

                การด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน  
จะด าเนินการเช่นเดียวกับการจัดฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะให้กับนักศึกษาทั่วไปที่ศูนย์บริการการศึกษา
ประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ        
เสริมทักษะให้แก่นักศึกษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 คือ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มีจ านวน 5 ชุดวิชา ในปี
การศึกษา 2540 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีจ านวน 12 ชุดวิชา และในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชา
ศึกษาศาตร์ มีจ านวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   
เพ่ือการศึกษา (กรมรำชทัณฑ์ กองพัฒนำพฤตินิสัย, 2557) 

                 นอกจากนั้น ยังมีโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ระยะสั้นซึ่งมีการด าเนินการอยู่แล้วไปสู่ระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ต้องขังให้สูงขึ้น กรมราชทัณฑ์และโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริฯ จึงได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท าหลักสูตรการศึกษา ใช้ชื่อว่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชา
เทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจการศึกษา จึงท าให้มีสาขาวิชาที่ต้องจัด
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในเรือนจ าเพ่ิมอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะ
เน้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานและออกแบบต่าง ๆ  โดยพระองค์ท่านได้ให้จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาประจ าไว้ที่เรือนจ ากลางคลองเปรมและทัณฑสถานหญิงกลาง
เพ่ือใช้ในการศึกษา ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการความร่วมมือตามโครงการ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอน การฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะ ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่  1/2548 เป็นต้นมา (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548) 
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                 กรมราชทัณฑ์ ได้ส ารวจจ านวนผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัย   
สุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด และพบว่า ในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศมีผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติ
สามารถเข้าศึกษาต่อได้ จ านวน 2,568 คน เป็นชาย 1,853 คน หญิง 715 คน มีผู้ต้องขังสมัครเข้า
เป็นนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตรุ่นแรก จ านวนทั้งสิ้น 48 คน นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม นอกสถานที่ (แบบเผชิญหน้า) ให้กับ
นักศึกษาที่ เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริฯ  มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ จ านวน 2 วันท าการ โดยใช้สถานที่ของเรือนจ ากลาง
คลองเปรมและทัณฑสถานหญิงกลางจนถึงปจัจุบัน   
                 ใน ปีพ.ศ. 2556 เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดและไม่ให้ เกิด  
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย กรมราชทัณฑ์จึงขอความอนุเคราะห์จาก
มหาวิทยาลัยให้จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในเรือนจ า
และทัณฑสถานต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เขต 1 – 9 รวม 127 แห่ง เรือนจ า
และทัณฑสถาน เขตอิสระ ในกรุงเทพฯ และนนทบุรี รวม 8 แห่ง ตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด      
โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังมายังส่วนกลาง คือ ที่เรือนจ ากลางบางขวางเพียงแห่งเดียวอีกต่อไป     

(กรมรำชทัณฑ์, 2556)   

                   จากปัญหาดังกล่าว น าไปสู่การประชุมหารือในระดับนโยบายร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์ (ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา) เมื่อวันที่    
15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 8226 ส านักบริการการศึกษา มสธ. โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
(มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2557) 

       1. ให้ก าหนดวันฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ       
หลังก าหนดวันสอบไล่ไม่เกิน 2 สัปดาห์  
         2. ให้จัดทั้งสองกิจกรรมอยู่ภายในสัปดาห์เดียวกัน โดยให้เริ่มกิจกรรมอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพก่อนใน 3 วันท าการแรก และตามด้วยกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต่ออีก       
2 วันท าการ (รวม 5 วันท าการให้อยู่ภายในสัปดาห์เดียวกัน)   
                3. มหาวิทยาลัยขอรับไปหารือในระดับนโยบาย เพราะมีความเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน เช่น สาขาวิชา ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ ส านักบริการการศึกษา ส านัก
บัณฑิตศึกษาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
                 4. สถานที่จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้มีการ
กระจายสถานที ่ที ่จะจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาที ่เป็นผู ้ต ้องขังในเรือนจ า และทัณฑสถาน         
ทั ่วประเทศทุกภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง ตามที ่กรมราชทัณฑ์เสนอมา ทั ้งนี้       
หาก มสธ.ยังไม่สามารถด าเนินการพร้อมกันทั้ง 4 แห่งได้ ขอให้ มสธ. จัดกิจกรรมที่ภาคเหนือ       
ณ เรือนจ ากลางพิษณุโลกเป็นแห่งแรกก่อน แล้วจึงขยายไปยังเขตภูมิภาคอ่ืน ๆ ต่อไป 
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      กรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือที่ ยธ 0704.1/36877 ลงวันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2557     
ชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการจัดการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเดินทางเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
และการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมาที่ส่วนกลาง (เรือนจ ากลางบางขวาง) เช่น การขาด
แคลนจ านวนเจ้าหน้าที่ดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง
ค่อนข้างสูง การป้องกันและปราบปรามการน าสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายเข้าเรือนจ า เช่น 
ยาเสพติด และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ตลอดจนนโยบายความมั่นคงภายในเรือนจ า โดย            
กรมราชทัณฑ์ ขอความอนุเคราะห์ มสธ. ขยายสถานที่ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และอบรมเข้มฯ ให้กับ
นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน โดยการแยกเขตในการจัดฝึกฯ และอบรมเข้ม     
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพออกเป็น 4 เขต ประจ าภาคต่าง ๆ ดังนี้  
                 1. ภาคกลาง ก าหนดทีเ่รือนจ ากลางบางขวาง นนทบุรี  
        2. ภาคเหนือ ก าหนดทีเ่รือนจ ากลางพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
           3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดทีเ่รือนจ ากลางคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา  
           4. ภาคใต้ ก าหนดทีเ่รือนจ ากลางนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

       ที่ประชุมประสานนโยบายของมหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ด าเนินการตามที่            
กรมราชทัณฑ์เสนอมา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจึงมีมติมอบหมายให้ส านัก
บริการการศึกษาจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา    
(รองศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน) เป็นประธานที่ประชุม จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2558 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2558 ก) 

       1. มอบหมายให้ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษาจัดท าร่าง
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า และจัดท า Flow Chart กระบวนการ
ท างานการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ า เพ่ือเป็นนวัตกรรมใหม่โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของ
ส านักบริการการศึกษาเข้าไปในเรือนจ าเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย จัดท าเป็นประกาศแต่งตั้ง
เรือนจ าทั้ง 6 แห่งต่อไป               

       2. มอบหมายให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเสนอรูปแบบการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบใหม่ของแต่ละชุดวิชาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
ในเรือนจ าต่างจังหวัด โดยไม่ต้องจัดเจ้าหน้าที่ ของส านักบริการการศึกษาและส านักวิชาการ          
ไปอ านวยความสะดวกยังสถานที่ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ      
อีกต่อไป 

       3. ให้ก าหนดวันฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพหลัง
ก าหนดวันสอบไล่ และให้ลดจ านวนวันอบรมเข้มชุดวิชาฯ ให้เหลือ 2 วัน เท่ากับการฝึกปฏบิัตฯิ    

       4. เวียนแจ้งมติที่ประชุมให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพ่ือพิจารณาร่างโครงการ
จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ าก่อนที่จะเสนอกรมราชทัณฑ์ต่อไป 
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       เมื่อวันที่  10 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ 
มสธ. ในเรือนจ าทั้ง 4 แห่งในสี่เขต และจัดท า Flow Chart กระบวนการท างานการจัดฝึกปฏิบัติฯ         
ในเรือนจ า โดยมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. ในเรือนจ า และให้
สาขาวิชาเสนอรูปแบบการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
รูปแบบใหม่ของแต่ละชุดวิชา โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2558 ข)   

      1. เห็นชอบการจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. ในเรือนจ า        
ทั้ง 6 แห่ง 

      2. เห็นชอบการจัดท า Flow Chart กระบวนการท างานการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ       
ในเรือนจ า 

      3. เห็นชอบรูปแบบการบริการฝึกปฏิบัติฯ และอบรมเข้มในเรือนจ า ของสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ทีน่ าเสนอและขอให้ใช้เป็นแนวทางส าหรับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในการจัดท า  

     มหาวิทยาลัยกับผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพฤตินิสัย) ได้มี
การประชุมหารือในระดับนโยบายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กับกรมราชทัณฑ์  เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2558 โดยรองอธิการบดีฝ่ ายบริการการศึกษา             
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฐ์) เป็นประธานการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
การเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอขอความร่วมมือมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์ ดังนี้ (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 

2558 ค) 

      1. เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. ในเรือนจ า ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอมาและให้จัดอบรมหรือสัมมนาบุคลากรของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ.      
ในเรือนจ าเพ่ือรับทราบแนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ  

      2. ให้มีการก าหนดเกณฑ์จ านวนนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถานในเขต
พ้ืนที่บริการของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. แต่ละแห่งเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัด   
ฝึกปฏิบัติฯ และอบรมเข้มชุดวิชาฯ ในแต่ละภาคการศึกษา เช่น ไม่ต่ ากว่า 5 คน หรือ 10 คน ขึ้นไป            
(รวมทุกชุดวิชา) ต่อสถานที่ จึงจะสามารถจัดกิจกรรมในเรือนจ าแห่งนั้น ๆ ได ้

     ต่อมา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรือนจ าอย่างเป็นทางการ    
จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2558 ง) 

     1. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. เรือนจ ากลางบางขวาง  
     2. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. เรือนจ ากลางคลองเปรม   
     3. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. ทัณฑสถานหญิงกลาง 
     4. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. เรือนจ ากลางพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
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     5. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. เรือนจ ากลางคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา  
     6. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช จังหวัด 

นครศรีธรรมราช 

     ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกระจายไปตามภูมิภาค หรือที่ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ 
มสธ. ในส่วนภูมิภาค ทั้ง 3 แห่ง เนื่องจากกิจกรรมฝึกฯ และอบรมเข้มชุดวิชาฯ มีจ านวนนักศึกษาที่
เป็นผู้ต้องขังลงทะเบียนเรียนกระจายตามภูมิภาคที่ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. แต่ละแห่ง       
จ านวนน้อยมาก โดยเฉลี่ยแต่ละชุดวิชามีเพียง 1 - 2 คนเท่านั้น หรือบางชุดวิชาไม่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน จึงท าให้ไม่สามารถจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มหาวิทยาลัยโดยสาขาวิชา จึงได้ปรับรูปแบบการ
จัดกิจกรรมฝึกฯ และอบรมเข้มชุดวิชาฯ ภาคสนาม (แบบเผชิญหน้า) เป็นการจัดส่งกิจกรรมให้
นักศึกษาท าแทนและส่งคืนมาให้อาจารย์ประจ าชุดเป็นผู้ให้คะแนน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
มหาวิทยาลัยกับผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นายวสันต์ สิงคเสลิต) รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์           
ได้ประชุมร่วมกันระดับนโยบาย โดยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)      
เป็นประธานการประชุม เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนในเรือนจ า
และทัณฑสถาน ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2559) 

     1. ขออนุญาตให้นักศึกษาน าเอกสารการสอนของ มสธ. ขึ้นไปอ่านบนเรือนนอน            
กรมราชทัณฑ์ไม่อนุญาต เพ่ือป้องกันการลักลอบสอดแทรก SIM Card หรือ Micro SIM ที่เล็ก ๆ  
ไปใช้งานหรือจ าหน่ายบนเรือนนอน เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้เข้มงวดกับการที่ผู้ต้องขังกระท า
ความผิดกฎหมายเป็นอย่างมาก เช่น  การค้ายาเสพติดใน เรือนจ า การติดต่อสื่ อสารกับ
บุคคลภายนอกเรือนจ าผ่านเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้ต้องมีการก าหนดมาตรการตรวจค้น
ผู้ต้องขังทุกคนอย่างเข้มงวดก่อนขึ้นเรือนนอน เพ่ือป้องกันน าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้าเรือนนอน     

     2. การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่เคลื่อนย้าย
นักศึกษาที่ต้องขังทั่วประเทศมาจัดที่ส่วนกลาง คือ ในเรือนจ ากลางบางขวาง ไม่สามารถรองรับได้    
ในภาคการศึกษาที่  2/2559 กรมราชทัณฑ์ ขอให้มหาวิทยาลัยรับไปด าเนินการตามเขต                 
ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด           

     เมื่ อ วั นที่  30 สิ งห าคม  2559 มห าวิท ยาลั ยกั บ ผู้ แท น อธิบ ดี ก รม ราชทั ณ ฑ์                   
(นางพรทิพย์ โชคสมัย) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ประจ าศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ าซึ่งด าเนินการเป็นครั้งแรก โดยรองอธิการบดี    
ฝ่ายบริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม) เป็นประธานการประชุม และที่ประชุม
มีมติ ดังนี้ 
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               - มอบหมายนโยบาย บทบาทหน้าที่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการ
ปฏิบัติงานการบริการการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจในเรือนจ า และเพ่ือรับทราบรูปแบบและวิธีการด าเนินงานในการจัดการฝึกปฏิบัติ        
เสริมทักษะและการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     
ทุกศูนย์บริการการศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยกับผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
(นางพรทิพย์ โชคสมัย) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพฤตินิสัย ได้มีการประชุมร่วมกันระดับนโยบาย                  
โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม) เป็นประธานการ
ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในเรือนจ าและทัณฑสถาน ที่ประชุมมีมติ  ดั งนี้  
(มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2560) 

    1. กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้จัด
กิจกรรมที่เรือนจ ากลางคลองเปรมและทัณฑสถานหญิงกลางเช่นเดิม เนื่องจากเป็นชุดวิชาที่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เป็นการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ต้องขังตามโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

    2. มอบหมายให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมฝึกฯ และอบรมเข้มชุดวิชาฯ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นลักษณะส่งกิจกรรมให้กับนักศึกษาจัดท าเป็นรายงานเพ่ือ
ส่งกลับมาที่สาขาวิชา โดยขอให้สาขาวิชาพิจารณาและจัดส่งรูปแบบของกิจกรรมฝึกปฏิบัติ        
เสริมทักษะดังกล่าวมายังส านักบริการการศึกษา เพ่ือส านักบริการการศึกษาจะได้น าเสนอ          
สภาวิชาการต่อไป    
               ในภาคการศึกษาที่  1/2560 มหาวิทยาลัย  โดยสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 
23/2560 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ และอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในเรือนจ าและทัณฑสถาน ฝึกภาคสนาม 
(แบบเผชิญหน้า) เป็นการจัดส่งกิจกรรมไปให้นักศึกษาท าเป็นรายบุคคลตามเรือนจ าและ          
ทัณฑสถานที่นักศึกษาต้องขัง แล้วส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดย
มอบหมายให้ส านักวิชาการและส านักบริการการศึกษาประชุมหารือร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการ
จัดการจัดฝึกปฏิบัติฯ และอบรมเข้มฯ ในเรือนจ าและทัณฑสถาน ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
ในส่วนภูมิภาคอีก 3 เขต (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2561 ก)   

              วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักวิชาการและส านักบริการการศึกษาได้ประชุมร่วมกัน
โดยจัดท าแนวทางการด าเนินงานให้กับเรือนจ าและทัณฑสถานที่มีนักศึกษาสังกัดอยู่ได้รับทราบ
แนวทางและขั้นตอนการจัดส่งกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง ในภาคการศึกษา ที่ 2/2560 
ก่อนที่จะเสนอกรมราชทัณฑ์ต่อไป (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2561 ข)   
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               วันที่ 4 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยกับผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นางสาวเพลินใจ                   
แต้เกษม) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพฤตินิสัย โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาการแทน
อธิการบดี) ประธานที่ประชุม ได้จัดให้มีการประชุมระดับนโยบายกับกรมราชทัณฑ์ ที่ประชุมมีมติ 
ดังนี้ (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2561 ค)   

     1. การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้ด าเนินการส่งกิจกรรม
แก่นักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถานเช่นเดิม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา    
นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
               2. ที่ประชุมมีความเห็นว่ากิจกรรมกลุ่มมีความส าคัญต่อการเสริมสร้างทักษะในเชิง
สมรรถนะ และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วย ซึ่งกิจกรรมบางอย่างไม่สามารถทดแทนกันได้ 
มหาวิทยาลัยจึงควรปรับวิธีด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของนักศึกษาในเรือนจ า 
               3. ให้แต่งตั้ งคณะท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชกับ            
กรมราชทัณฑ์ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหา      
ในการให้บริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาในเรือนจ า 
               การด าเนินการดังกล่าวน าไปสู่การจัดสัมมนาคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการการ 
ศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ าระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยกับผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นางสาวเพลินใจ แต้เกษม) ผู้อ านวย 
การส านักพัฒนาพฤตินิสัย โดย อธิการบดี ประธานที่ประชุม (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า - 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี) สรุปผลการสัมมนา ดังนี ้ 
(มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2561 ง) 

               1. กรมราชทัณฑ์เห็นชอบให้มีการเพ่ิมทางเลือกการเรียน มสธ. ส าหรับผู้ต้องขัง      
แบบ Box Course 
               2. ความพร้อมของเรือนจ าที่ เป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ 6 แห่งในการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Box Course       
               3. ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ าแห่งใหม่เพ่ิมเติมที่เรือนจ า
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจของ มสธ. หลังจากที่ท า MOU 
ร่วมกันระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือให้รองรับการด าเนินงานครบ
ทุกภูมิภาค 
               4. เห็นควรให้มี การขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้ ต้องขั งให้มากยิ่ งขึ้น             
โดยกรมราชทัณฑ์จะรับไปพิจารณาทบทวนเรื่องคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะสามารถมีสิทธิ์เรียน มสธ. 
               5. มหาวิทยาลัย เห็นชอบที่จะปรับปรุงและสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือให้เรือนจ า     
ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริการแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น 
เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่เรือนจ าปฏิบัติงานการจัดสอบจากเดิม 1 คน เป็น 2 คน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
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และการควบคุมเป็นไปอย่างปลอดภัย จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือนจ า
กลางคลองเปรม   
               6. มหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในเรือนจ า          
โดยพิจารณาจากทุนที่มีผู้บริจาค โดยกรมราชทัณฑ์จะมีส่วนร่วมให้ข้อมูลของผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ให้ มสธ. ในการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา     
              7. มสธ. และกรมราชทัณฑ์ จะร่วมกันพิจารณาจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรที่เป็น
เจ้าหน้าที่การศึกษาของกรมราชทัณฑ์และเรือนจ า    
               8. มอบให้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ด าเนินการส ารวจข้อมูลการประกอบอาชีพของ       
ลูกศิษย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่พ้นโทษแล้ว และได้มีการติดต่อกันระหว่างลูกศิษย์กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยจะได้ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารให้สังคมได้รับ
ทราบผลการด าเนินงานในการจัดการศึกษาเพ่ือคืนคนดี มีความรู้สู่สังคมต่อไป  
            นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมกันจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมทางการศึกษาด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่ เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า ในส่วนของ          
กรมราชทัณฑ์ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เรือนจ าในส่วนกลางเป็นแห่งแรก ที่เรือนจ ากลาง      
บางขวาง เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัย โดย 
              1. การจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายในเรือนจ า ทุกภาคการศึกษา 
              2. การจัดแนะแนวการศึกษาและ 
              3. การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม (แบบเผชิญหน้า) จ านวน  4  สาขาวิชา  ได้แก่ 
1) สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ จ านวน 12 ชุดวิชา  2) สาขาวิชาศึกษาศาตร์ จ านวน 1 ชุดวิชา            
3) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  จ านวน 5 ชุดวิชา 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2560 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกปฏิบัติฯ/อบรมเข้มฯ จากแบบ
เผชิญหน้าเป็นการส่งกิจกรรมให้นักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถานท าแล้วส่งกลับมายัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้อาจารย์ประจ าชุดวิชาเป็นผู้ให้คะแนน ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 
23/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560  ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
              4. การจัดฝ ึกปฎ ิบ ัต ิเสริมทักษะตามโครงการความร่วมมือของสมเด ็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาฯ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เรือนจ ากลางคลองเปรม และ         
ทัณฑสถานหญิงกลาง มีก าหนดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 2 วันท าการ ทุกภาคการศึกษา 
              5. การจัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี มสธ. (ในปี พ.ศ. 2557)  
              6. การจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 10 สาขาวิชา ณ เรือนจ ากลาง
บางขวาง มีก าหนดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 2 วันท าการทุกภาคการศึกษา  
              7. การจัดสนามสอบในเรือนจ าประจ าทุกภาคการศึกษา 
              8. อ่ืน ๆ ตามความร่วมมือ 
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กำรด ำเนินกำร มีดังนี้ 
       1. ส านักบริการการศึกษารับผิดชอบ ล าดับที่ 1-5 
      2. กรมราชทัณฑ์รับผิดชอบโดยสั่งการเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ให้เคลื่อนย้าย
นักศึกษาที่ เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า ตลอดจนให้จัดเจ้าหน้าที่ เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจ าในส่วนภูมิภาค มายังส่วนกลาง ตั้งแต่ปี 2528 – 2560 โดยเรือนจ า
กลางบางขวาง เรือนจ ากลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัด
กิจกรรมดังกล่าว    
              3. มีการจัดตั้ งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจเรือนจ ากลางบางขวาง  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจเรือนจ ากลาง
คลองเปรม ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจทัณฑสถานหญิงกลาง ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
เรือนจ ากลางพิษณุโลก ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจเรือนจ ากลางคลองไผ่ และศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช  
              4. ภาคการศึกษาที่ 1/2560 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ/อบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จากแบบเผชิญหน้าเป็นการส่งกิจกรรมให้นักศึกษาในเรือนจ าและ  
ทัณฑสถาน ท าเสร็จแล้วส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือให้อาจารย์ประจ าชุดวิชาเป็นผู้ให้คะแนน    
ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 23/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560    

 แนวปฏิบัติ มีดังนี้ 
                1. มีการประชุมร่ วมกันระดับนโยบายระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับมหาวิทยาลั ย          
สุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา (จัดประชุมทุกปี) 
               2. มีการประชุมร่วมกันระหว่างเรือนจ าและทัณฑสถานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ ส านักบริการการศึกษา สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ส านักทะเบียนและวัดผล และส านักวิชาการ 
               3. จัดสัมมนาบุคลากรศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า ทั้ง 6 แห่งร่วมกัน 
               นับแต่นั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกรมราชทัณฑ์ 
เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ท าให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดระยะเวลานานนับ 36 ปี
จนถึงปัจจุบัน น าไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้ง  โดยมีการลงนามบันทึก
ข้ อตกล งความ ร่ วมมื อท างวิ ช าการและการจั ดก ารศึ กษ าระห ว่ างก รม ราชทั ณ ฑ์ กั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น เมื่อวันที่  4 กันยายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ           
80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี) กับผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
(นางสาวเพลินใจ แต้เกษม) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพฤตินิสัย  
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             การจัดท าคู่มือฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน ระดับ     
ปริญญาตรี เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ที่สั่งสม และความสามารถเฉพาะตัว 
เนื่องจากต้องมีการติดต่อ ประสานงานจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแทนการฝึกปฏิบัติ      
เสริมทักษะภาคสนามแบบเผชิญหน้า ซึ่งเรือนจ าและทัณฑสถานหลายแห่งยังไม่คุ้นเคยกับระบบงาน
ใหม่ที่มีการจัดส่งกิจกรรมฝึกฯ ไปให้นักศึกษาท า ทางเรือนจ าต้องเป็นผู้ดูแลเบิกตัวนักศึกษา จัดหา
สถานที่ให้นักศึกษาท ากิจกรรม มอบกิจกรรมฝึกฯ ที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาท า ต้อง
รวบรวมกิจกรรมที่นักศึกษาท าเสร็จแล้วและเอกสารต่าง ๆ ที่แนบไปพร้อมกับกิจกรรมฝึกฯ ส่งกลับ
ไปยังมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ หลังจากที่นักศึกษาได้จัดท ากิจกรรม
เสร็จเรียบร้อย แทนการให้นักศึกษามาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามแบบเผชิญหน้าที่ส่วนกลาง 
คือ ที่เรือนจ ากลางบางขวางเพียงแห่งเดียวมาโดยตลอด (ยกเว้นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายอย่าง ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีรูปแบบการจัดฝึกปฏิบัติ     
เสริมทักษะที่หลากหลายตามสายวิชาชีพ บางชุดวิชามีกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษา   
ท ามาก นักศึกษาไม่เข้าใจ ท าไม่ได้ ไม่รู้จะสอบถามใคร ไม่มีอาจารย์ผู้สอนคอยแนะน าแบบ
เผชิญหน้า นักศึกษาบางคนย้ายเรือนจ าแล้วไม่แจ้งทางมหาวิทยาลัย เมื่อส่งกิจกรรมไปให้จึงไม่ได้รับ
บางเรือนจ าไม่ส่งกิจกรรมต่อไปให้นักศึกษายังสถานที่ต้องขังแห่งใหม่ หรือนักศึกษาพ้นโทษไปแล้ว 
เป็นต้น บางกิจกรรมต้องใช้สื่อเพ่ือขยายความในการท ากิจกรรมฝึกฯ ซึ่งบางเรือนจ าไม่มีสื่อให้
นักศึกษาใช้ หรือไม่ให้ใช้ครื่องมือ เนื่องจากกฎระเบียบ ข้อห้ามของทางเรือนจ า สื่อบางอย่างมีความ
ซับซ้อนตามกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เช่น กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง กลุ่มวิชาวิทยุ
โทรทัศน์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์ กลุ่มวิชาการโฆษณา และกลุ่มวิชาการผลิตพืช/การผลิตสัตว์ เป็นต้น 
ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีเทคนิคในการประสานงาน
กับทุกกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจในกระบวนการท างานอย่างป็นระบบ ท างานถูกต้อง
ทุกขั้นตอน รวมทั้งทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของเรือนจ าและทัณฑสถาน ประกอบกับ    
การจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถานในอดีตได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เคร่งครัด และความ
เข้มงวดของกรมราชทัณฑ์ และที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้ใดจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะส าหรับนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน ระดับปริญญาตรีมาก่อน 
               จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้เขียนจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้อง
มีคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติ   
เสริมทักษะส าหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน ระดับปริญญาตรี โดยมี
การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานการจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในแต่ละขั้นตอน และมีวิธีการ
ปฏิบัติงานเพ่ือช่วยให้การท างานเป็นระบบ ลดความผิดพลาดอันอาจเกิดจากการไม่รู้งาน ช่วยลด
ระยะเวลาในการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและ
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ส าเร็จในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาการสอนงานให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่ คู่มือที่เขียนขึ้นมีการ
สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งบุคลากรในส านักบริการการศึกษาและผู้บริหาร รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ
ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย  

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 

         1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจขั้นตอน  รายละเอียดของกระบวนการท างาน และการ
ประสานงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาในเรือนจ า 
         2. เพ่ือใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ให้เป็นไปในแนวทาง     
ที่ถูกต้องและได้มาตรฐานเดียวกัน  

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
  ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะ ตั้ งแต่ปี         
2559 - 2563 ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในเรือนจ าและทัณฑสถาน การจัดส่งกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะไปให้นักศึกษาท าเป็นรายบุคคลตามเรือนจ าและทัณฑสถานที่นักศึกษาต้องขัง    
แล้วให้นักศึกษาส่งกลับไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส ำหรับนักศึกษำในเรือนจ ำและทัณฑสถำน  หมายถึง     
งานมอบหมายเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาท าแทนการฝึกภาคปฏิบัติของสาขาวิชานิเทศศาสตร์     
โดยจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปให้นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  ท าเป็น
รายงานส่งกลับไปให้อาจารย์ประจ าชุดวิชาเป็นผู้ให้คะแนน มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน 
           นักศึกษำที่เป็นผู้ต้องขัง หมายถึง ผู้ต้องขังที่สมัครเข้าศึกษาในระบบทางไกลที่ลงทะเบียน
เรียนในชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตามหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
           ผู้ประสำนงำนกำรจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ หมายถึง เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะของส านักบริการการศึกษา ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่ท าการ มสธ. เพ่ือช่วยเหลือ
สนั บสนุ น  ติ ดต่ อประสานงานด้ านการบริ การฝึ กปฏิ บั ติ เสริ มทั กษะนั กศึ กษาระหว่ าง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชกับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า /ทัณฑสถาน/            
กรมราชทัณฑ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ หมายถึง บุคลากรของเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ได้รับค าสั่ง  
แต่งตั้งเป็นการภายในของหน่วยงานนั้น  ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ       
เสริมทักษะนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษา  
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           ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ หมายถึง หน่วยงานเฉพาะกิจในเรือนจ าที่ได้รับการจัดตั้ง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยความร่วมมือระดับนโยบายระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมบริการ 
การศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีเป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

 กรมรำชทัณฑ์ หมายถึง หน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริม ประสานความร่วมมือกับ มสธ. 
ระดับอุดมศึกษาโดยให้ มสธ. จัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปยังนักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ า
และทัณฑสถาน  

           เรือนจ ำ หมายถึง สถานที่ควบคุม กักขัง ผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ต่อเนื่องกัน และให้หมายความ
รวมตลอดถึงที่อ่ืนใดที่รัฐมนตรีได้ก าหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดยชดัเจน 

           ทัณฑสถำน หมายถึง สถานที่ควบคุม กักขัง ผู้ต้องขังด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะแยกเพ่ือสะดวก 
ในการอบรมแก้ไขตามประเภทคดี อายุ เพศ และกิจกรรม ได้แก่ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ ทัณฑสถาน
หญิงกลาง ทัณฑสถานวัยหนุ่ม ทัณฑสถานเปิด และทัณฑสถานโรงพยาบาล 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

           1. ผู้ปฏิบัติงานการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถานได้แนวทาง  
ในการท างาน สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามขั้นตอนเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

 2. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
นักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถานให้เกิดความแม่นย า เกิดความรวดเร็วในการท างาน และช่วยลด
เวลาในการสอนงาน  
           3. ได้คู่มือการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน ซึ่งใช้เป็น
เอกสารอ้างอิง และค้นคว้าของผู้สนใจเกี่ยวกับการจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา        
ในเรือนจ าและทัณฑสถาน  
 



 บทท่ี 2 

 การวิเคราะห์งาน 
  
          ปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดยึดหลักการศึกษา 
ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาส 
ทางการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วย
การจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีอ่ืนที่
ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ” 
 
บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

        พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 หมวด 1 หมวดทั่วไป มาตรา 5 
ก าหนดให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่งเรียกว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เป็น
สถาบันการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียนของตนเอง มีวัตถุประสงค์ให้มีการศึกษาและส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงวัฒนธรรม 

 วิสัยทัศน์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลชั้นน าของโลกที่
ใช้ระบบการศึกษาทางไกล  โดยมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา และยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต  เพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและให้บริการที่มีคุณภาพ 

 พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีตอบสนองประเทศ 
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพ่ือน าไปสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้  และสังคมฐานความรู้ 
3) วิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้  และภูมิปัญญาไทย 
4) อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
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          ที่มา  :  ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 848/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดแีละมอบหมายงาน 
                    ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีก ากับดูแล 

         
                             ภาพที่  2.1  โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการศึกษาและ 
สนับสนุนการเรยีนรู้ 

- สาขาวิชา 

- ส านกัทะเบียน 

- ส านกัวิชาการ 

- ส านกับรรณสารสนเทศ 

- ส านกัคอมพวิเตอร์ 

- ส านกัเทคโนโลยีการศกึษา 

- ศูนย์ประสานงานการ 

 ประกนัคุณภาพการศกึษา          

ฝ่ายวิจยั นวัตกรรม 
และวิเทศสัมพันธ ์

- สถาบันวจิัยและพัฒนา 

- ส านกับัณฑิตศึกษา 

- งานวเิทศสมัพันธ์          

ฝ่ายบริการวิชาการ 

และพันธกิจสัมพันธ์        

กับชุมชน 

-  ส านกัการศกึษาต่อเนือ่ง 

- ส านกับริการการศึกษา   

- ศูนย์วิทยพัฒนา 

- งานประสานศนูย์ 

  วิทยพัฒนา        

- ศูนย์สารสนเทศและ  

  ศูนย์บริการรว่มครบวงจร 

ฝ่ายวางแผน ท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

อุทยานการศึกษา 

- กองแผนงาน 

- ฝ่ายอุทยานการศึกษา 

 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี ผู้ช่วยอธิการบด ี

ฝ่ายการเงินและทรัพยส์ิน 

- ส านกัพิมพ ์

- ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี 

  การพิมพ์แห่งชาติ 

- ศูนย์สัมนาและฝกึอบรม 

- กองคลัง 

- กองพัสด ุ

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และบริหารท่ัวไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ 

- กองกลาง 

- กองกฏหมาย 

- งานอาคารสถานที่ 

- ศูนย์วิทยุสือ่สาร 

 

ฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลยั 

        

- ส านกังานสภามหาวิทยาลัย 
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส านักบริการการศึกษา 

      ปณิธาน ส านักบริการการศึกษายึดปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน ซึ่งปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่
ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาเพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล  ซึ่ งใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้น
เรียนตามปกติ 

           วิสัยทัศน์   มุ่งม่ันให้บริการนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลอย่างมีคุณภาพ 

           พันธกิจ   
1. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาและผู้สนใจ 

                     2. บริการสอนเสริมและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียน 
                     3. บริการสื่อการสอนแก่นักศึกษาและหน่วยงานความร่วมมือ  
                     4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

           วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาและผู้สนใจ โดยใช้กิจกรรม 

และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เข้าใจระบบการศึกษาทางไกลและเรียนได้  จนส าเร็จการศึกษา 
2. เพ่ือบริการเสริมทางวิชาการในระดับปริญญาตรี โดยการจัดกิจกรรมสอนเสริม  

และกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
3. เพ่ือบริการจัดส่งสื่อการสอนแก่นักศึกษาและหน่วยงานความร่วมมือ เพ่ือให้บรรลุ 

เป้าหมายในการจัดการศึกษาในระบบการเรียนการสอนทางไกล 
4. เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ให้นักศึกษาได้รับความรู้ และ 

ประสบการณ์ตามมาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา 
5. เพ่ือบริการการศึกษาแก่นักศึกษาพิการและผู้สนใจ 

ประวัติความเป็นมาของส านักบริการการศึกษา  
             ส านักบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2522 โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานขึ้นในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ ส านักงานอธิการบดี ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา ส านักบริการการศึกษา และส านักวิชาการ ต่อมาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2522 ได้มีประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยให้มีการแบ่งส่วนราชการในส านักดังกล่าวข้างต้นออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ         
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ตามลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยก าหนดให้ส านักบริการการศึกษา แบ่งหน่วยงานออกเป็น  
5 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการ ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ศูนย์บริการการสอนทาง
ไปรษณีย์ และฝ่ายแนะแนวการศึกษา ในระยะเริ่มต้นมหาวิทยาลัยยังมิได้มีที่ท าการเป็นของตนเอง 
ดังนั้น ที่ท าการของส านักบริการการศึกษา จึงมีลักษณะเป็นที่ท าการชั่วคราว ณ สถานที่ต่าง  ๆ  
ตามล าดับ คือ   

             ปี พ.ศ. 2522 อาคารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ 
เป็นที่ท าการ 
           ปี พ.ศ. 2523  อาคารทบวงมหาวิทยาลัย (ชั้นที่  12  และ 13) ถนนศรีอยุธยา พญาไท 
กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยได้ท า การตกลงขอใช้ ชั้นที่ 12 และ 13 เป็นที่ท าการของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้น หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ จึงย้ายมารวมกันที่อาคารดังกล่าว ส าหรับ
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส านักบริการการศึกษา มีภารกิจในการจัดส่งสื่อ
การสอนให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ ซึ่งต้องใช้พ้ืนที่มากเพ่ือจัดเก็บและปฏิบัติการจัดส่ง โดยขณะนั้น 
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษารุ่นแรกลงทะเบียนเรียน จ านวน 82,139 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ใช้สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ท าการ 
           ปี พ.ศ. 2524  อาคารเปอร์กิ้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่เนื่องจากจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 
เรียนเพ่ิมขึ้นจ านวนนับแสน มหาวิทยาลัยจึงต้องขยายสถานที่เพ่ือให้แต่ละส านักได้มีสถานที่ที่
เหมาะสมคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ ดังนั้น ส านักบริการการศึกษาและส านักทะเบียนและวัดผล 
จึงได้ย้ายออกจากอาคารทบวงมหาวิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เข้าปฏิบัติงานในที่ท าการแห่งใหม่ คือ 
อาคารเช่าที่มีชื่อว่า อาคารเปอร์กิ้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หรือที่เรียกว่า "มสธ.2" 
           ปี พ.ศ. 2525 อาคาร มสธ. 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นอกจากสถานที่ปฏิบัติงานยังไม่มีความ
สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นแล้ว จ านวนบุคลากรในสังกัดก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ดังนั้นส านัก
บริการการศึกษาต้องย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการแห่งใหม่ อีกครั้งเป็นอาคารเช่าบนถนนเพชรบุรี   
ตัดใหม่ ที่มีความพร้อมในด้านสถานที่จัดเก็บและด้านการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารการสอน และวัสดุ
การศึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี อาคารแห่งใหม่นี้เรียกว่า "มสธ. 4"     
           ป ีพ.ศ. 2527 ที่ท าการปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ย้ายเข้าไปอยู่ ณ ที่ท าการ
ถาวร ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดังนั้น ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่กระจาย
อยู่ตามสถานที่ต่างๆ จึงย้ายเข้ามาอยู่รวมกัน แต่อย่างไรก็ตามในระยะเริ่มต้นนั้น มหาวิทยาลัยยังไม่มี
ความพร้อมในด้านสถานที่จัดเก็บเอกสารการสอนและสถานที่ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการจัดส่ง
เอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาให้แก่นักศึกษา จึงท าให้ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของส านักบริการการศึกษาไม่สามารถย้ายเข้าปฏิบัติงานในที่ท าการของมหาวิทยาลัย
พร้อมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ แต่ได้ย้ายจากที่ท าการ มสธ. 4 เข้าเช่าที่ท าการชั่วคราวแห่งใหม่ซึ่งใกล้    
ที่ท าการของมหาวิทยาลัย คือ อาคารของบริษัทโชคชัย ที่รังสิต ที่ท าการของส านักบริการการศึกษา  
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ระยะแรก ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ าเภอปากเกร็ด คือ อาคารบริการ 1     
ชั้น 2 และชั้น 3  โดยศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค และฝ่ายแนะแนวการศึกษา ปฏิบัติงานอยู่   
ชั้น 2 ส่วนส านักงานเลขานุการปฏิบัติงานอยู่ ชั้น 3 
          ปี  พ.ศ. 2529  ส านักบริการการศึกษาได้ย้ายที่ท าการอีกครั้งจาก  อาคารบริการ 1               
ไปปฏิบัติงานในที่ท าการแห่งใหม่ คือ อาคารบริภัณฑ์ และในโอกาสเดียวกันนี้ ศูนย์บริการการสอน
ทางไปรษณีย์ อันเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่เช่าที่ท าการของเอกชนเพื่อปฏิบัติงานได้ย้ายเข้ามาอยู่รวมกัน 
ณ ที่ท าการอาคารบริภัณฑ์ด้วย ส านักบริการการศึกษาได้ปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการอาคารบริภัณฑ์      
มาจนถึงปัจจุบัน 

โครงสร้างการบริหารส านักบริการการศึกษา  
               ส านักบริการการศึกษา ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการ 
ฝา่ยแนะแนวการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์และใน
ปัจจุบันได้มีการแบ่งหน่วยงานในส านักเพ่ิมอีก 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ  
           1. ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานอ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป  
           2. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการเพ่ือแนะแนวการศึกษาและ 
อาชีพแก่นักศึกษาและผู้สนใจ โดยใช้กิจกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เข้าใจระบบการศึกษา
ทางไกลและเรียนได้จนส าเร็จการศึกษา 
           3. ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการเสริมทางวิชาการใน
ระดับปริญญาตรีโดยการจัดกิจกรรมสอนเสริมและกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
          4. ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการจัดส่งสื่อการสอนแก่
นักศึกษาและบริการสื ่อการสอนให้หน่วยงานความร่วมมือ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัด
การศึกษาในระบบการเรียนการสอนทางไกล  พร้อมทั้งให้บริการรับ - ส่งหนังสือราชการและ
ไปรษณีย์ภัณฑ ์
          5. ฝ่ายกิจการนักศึกษา แยกมาจากงานแนะแนวการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา   
          6. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มีหน้าที่ในด้านให้การปรึกษาทางการเรียนและการจัดท าแผน
บริการการศึกษาเฉพาะบุคคล การผลิต และบริการสื่อส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการทุกภาคการศึกษา การประสานงานหน่วยงานและ
สาขาวิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ การฝึกอบรมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียน
ของนักศึกษาพิการ           
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    ภาพที ่2.2  โครงสร้างการบริหารส านักบริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา 

 

หมายเหต ุ :   เส้นทึบ   หมายถึง  หน่วยงานที่จัดตั้งอยา่งเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกา 

                  เส้นประ  หมายถึง  หน่วยงานจัดตัง้เป็นการภายในส านักบรกิารการศึกษา 

ส านักงาน

เลขานุการ 

 

ฝ่ายแนะแนว
การศึกษา 

 

 

 

ศูนย์บริการ
การศึกษา  

ประจ าภมูิภาค 
 

 

 

ศูนย์บริการ 

การสอน         

ทางไปรษณยี ์

 

 

 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

ศูนย์บริการ
นักศึกษา
พิการ 

 

 

ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา 

 

งาน
อ านวยการ 

 

งานบริหาร
ทั่วไป 

 

 

งานแนะแนว
การศึกษา
และอาชีพ 

 

งานบริการ
การศึกษา 

 

งานจัดส่ง
เอกสาร      
การสอน 

 

 

งานบริการ
การศึกษา

ประจ าท้องถิ่น 

 

 
 

 

   งานไปรษณีย ์
มหาวิทยาลัย 

งานคลัง           
พัสดุการศึกษา 

 

งานบริการสารสนเทศ 
 

งานกิจกรรม
นักศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค   
               ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคเป็นหน่วยงานสังกัดส านักบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีฐานะเทียบเท่าระดับฝ่าย อยู่ในสังกัดส านักบริการการศึกษา โดย
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริการและผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา เป็น
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งแต่ละงานจะมีหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยมีการแบ่งงานออกเป็ น       
2 งาน ประกอบด้วยหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นทางการ 2 งาน คือ 
              1. งานบริการการศึกษา  
              2. งานบริการการศึกษาประจ าท้องถิ่น  
และงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้ 
                  1) งานบริการจัดสอนเสริม 
                  2) หน่วยจัดฝกึปฏิบัติเสริมทักษะ 
                  3) งานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาท่ัวประเทศ 
 
 

 
   
 
 
 

 
 
 

 

 
                 
 

                          ภาพที่  2.3  โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค 

  

 

 

ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค 

งานบริการจัดสอนเสริม หน่วยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

- สอนเสริมประจ าภาคการศึกษา 
- สอนเสริมแบบเขม้ 
- สอนเสรมิโดยการนัดหมาย 
- สอนเสริมแบบเก็บคะแนน 
- สอนเสริมในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
- สอนเสริมตามโครงการ 

ความร่วมมือ           

- สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
- สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร ์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
- สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 

  (7 สาขาวิชา รวม 63 ชุดวิชา 137 รุ่น) 

- ศูนย์บริการการศึกษาภาค 
- ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด 
- ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ 
  ในเรือนจ า 
- ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ 
บริการการศึกษาทั่วประเทศ 
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จ านวนบุคลากรของศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค 

              ในปัจจุบัน อัตราก าลังของศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค เหลือน้อยลง เนื่องจากมี  
ผู้เกษียณอายุราชการไป  3  อัตรา ลาออก  2  อัตรา ยังไม่ได้รับการจัดสรรคืนต าแหน่งที่ว่างลง 
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่มีจ านวนมาก ดังนั้น จึงต้องมีการน าบุคลากรที่มีอยู่มา
เกลี่ย/คละ และเพ่ิมความรับผิดชอบในงานเพ่ือปฏิบัติงานที่มีเป็นจ านวนมากให้ส าเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของส านักบริการการศึกษาต่อไป  
 

 บุคลากรของศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคมีทั้งหมด ดังนี้ 

 1)  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย   จ านวน 3 คน 
 2)  พนักงานมหาวิทยาลัย     จ านวน 7 คน 
 3)  ลูกจ้างประจ า      จ านวน 2 คน 
 4) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน     จ านวน 1 คน 

 
         จ านวนบุคลากรของงานบริการการศึกษาประจ าท้องถิ่น  

      1) ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย    จ านวน 2 คน 
      2) พนักงานมหาวิทยาลัย     จ านวน 2 คน 
      3) ลูกจ้างประจ า      จ านวน 2 คน 
      4) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน     จ านวน 1 คน 

   
     หมายเหตุ  :  บุคลากรที่เหลืออยู่ในงานบริการการศึกษา  
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                โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) งานบริการการศึกษาประจ าท้องถิ่น   
             (หน่วยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ) เป็นงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน ประกอบด้วยงาน ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ  :  1. ปีการศึกษา 2562 มีสาขาวิชาท่ีเปิดชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเพ่ิม 2 สาขาวิชา ดังนี ้
                             1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน  2  ชุดวิชา 
                               2) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์    จ านวน  2  ชุดวิชา 
                     2. ปีการศึกษา 2563 มีสาขาวิชาที่เปิดชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเพ่ิม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา 
                               พยาบาลศาสตร์  จ านวน  5  ชุดวิชา 
                     3. *  อัตราของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างด าเนินการขออัตรา 
 
 

             ภาพที่ 2.4  โครงสร้างอัตราก าลังงานบริการการศึกษาประจ าท้องถิ่น (หน่วยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ) 
        
 

 
 
 
 

      รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษาประจ าท้องถิ่น 
(นางสาวเฉลี่ย อุปภา) 

   

 

1.สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
2.สาขาวชิา
นิเทศศาสตร ์
(ผู้รับผิดชอบ) 
   1. เฉลีย่ 
    2.  เมธ ี

 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
(ผู้รับผิดชอบ) 
  1. สุฑารักษ์ 
  2. เจนวิทย ์
    

1.สาขาวิชา 
วิทยาการจัดการ 
2. สาขาวิชามนุษย- 
นิเวศศาสตร์ 
 (ผู้รับผิดชอบ) 
    1. ชาย 
    2. สุฑารักษ์ 

 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ-

เทคโนโลยี 
 (ผู้รับผิดชอบ) 
    1. จริยา 
    2. ปริญญา 

 

1. สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ 
2.สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
*(เฉพาะหลักสูตร
สาธารณสุขฯ) 
(ผู้รับผิดชอบ) 
   1. เสร ี
   2. ……. 

 

ภาค 1 
15 รุ่น 

ฝึกในเรือนจ า 1 คร้ัง  

ภาค 2 
9 รุ่น 

ฝึกในเรือนจ า 1 คร้ัง  
 

ภาค 1 
20 รุ่น 
ภาค 2 
14 รุ่น 

 

ภาค 1 
6 รุ่น 
ภาค 2 
7 รุ่น 

ภาค 1 
9 รุ่น 

ฝึกในเรือนจ า 1 คร้ัง 
ภาค 2 
14 รุ่น 

ฝึกในเรือนจ า 1 คร้ัง  
 

ภาค 1 
8 รุ่น 
ภาค 2 
2 รุ่น 

 

 *สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์ 
(ผู้รับผิดชอบ) 
1. ………….. 
2.  ……..….. 
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การวิเคราะห์โครงสร้างหน้าที่ของงานในความรับผิดชอบ 

               โครงสร้างหน้าที่ของงานในความรับผิดชอบ สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่        
1. ด้านการปฏิบัติงาน 2. ด้านการก ากับดูแล  3. ดานการบริการ 4. ด้านการประสานงาน 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน  
     เป็นการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน ระดับปริญญาตรี     

มีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การฝึกปฏิบัติ    
เสริมทักษะภาคสนามนอกมหาวิทยาลัย (แบบเผชิญหน้า) สถานที่ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ ศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ าทั้ง 6 แห่ง และรูปแบบที่ 2 เป็นการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
แทนการให้อาจารย์เดินทางไปฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม (แบบเผชิญหน้า) เริ่มด าเนินการจัดส่ง
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคการศึกษาที่ 1/2560 จนถึงปัจจุบัน ตามมติคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งที่ 23/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สถานที่จัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ไปยัง
เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ  ทั่วประเทศที่นักศึกษาต้องขัง โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ        
เสริมทักษะ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่  1 จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์   

รูปแบบท่ี 1 :  การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม นอกมหาวิทยาลัย (แบบเผชิญหน้า) 
                  สถานที่จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า จ านวน        
6 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. เรือนจ ากลางบางขวาง  2. ศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. เรือนจ ากลางคลองเปรม  3. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ.      
ทัณฑสถานหญิงกลาง 4. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. เรือนจ ากลางพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 5. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. เรือนจ ากลางคลองไผ่ จังหวัดนครราชสี มา         
6. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน ดังนี้ 
         1. การเตรียมการก่อนการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

  1) จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน ระดับปริญญาตรี 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรายละเอียดของงานโดยสังเขป ดังนี้ 
                - จดหมายขออนุญาตใช้สถานที่ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปยังกรมราชทัณฑ์ เรือนจ า
และทัณฑสถานต่าง ๆ  
                - ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับจากส านักทะเบียนและวัดผลและส านัก
คอมพิวเตอร์ 
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                - จดหมายแจ้งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะยังสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                - จัดส่งเอกสารการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษา และอาจารย์ 
                - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
                - วิเคราะห์และประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
                - ประชุมร่วมกับสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะเพ่ือให้ทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนของการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในแต่ละสาขา 
วิชา/ ชุดวิชาเป็นรายครั้ง      
              2) ตรวจสอบความพร้อมของการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอน ได้แก่   
       - สถานที่ในการจัดกิจกรรมทุกสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ   
       - จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องกับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
       - วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
       - จัดท าเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
       - ตรวจสอบร่วมกับกองคลังในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ฯลฯ 
             3) ตอบข้อสงสัย ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะรวมทั้งแก้ไขปัญหา ให้แก่นักศึกษาที่ 
เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
             4) จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบวันฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

           2. การด าเนินการในวันฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
       1)  รับลงทะเบียนนักศึกษาทีเ่ข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  ณ เรือนจ าและทัณฑสถาน 

             2)  ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน 
             3)  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจเพื่ออ านวย
ความสะดวกในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ตลอดจนดูแลเรื่องอาหาร/เครื่องดื่ม และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของเรือนจ า 
             4) แก้ไขปัญหาของการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของเรือนจ า
และอาจารย์ผู้สอนให้ส าเร็จลุล่วง 
             5) จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย และเบิกจ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดฝึกปฏิบัติ-  
เสริมทักษะ ตลอดจนจัดท าบัญชีเบิกจ่ายของบุคลากรเพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และธนาคารกรุงไทย 
             6) ให้ค าปรึกษา แนะน านักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ แจกแบบ
ประเมินผลให้นักศึกษา เก็บรวบรวมแบบประเมินผลกลับคืนเพื่อน าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
             7) ก ากับ และดูแลร่วมกับสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนของการ
จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
             8) ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับกองคลังในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ฯลฯ 
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         3. การด าเนินการหลังการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเสร็จสิ้น  
             1) บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายให้วิทยากรภายใน และเจ้าหน้าที่ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
            2) ตรวจสอบและติดตามนักศึกษาที่ไม่เข้าฝึกปฎิบัติเสริมทักษะเพ่ือเรียกเข้าฝึกปฏิบัติ     
เสริมทักษะในภาคการศึกษาต่อไป 
             3) รวบรวมข้อมูลและจัดท าสถิตินักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
             4) วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะทุกชุดวิชา/ทุกครั้ง ที่มีการจัด
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะหลังเสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             5) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติฯ ต่อหัวนักศึกษาทุกชุดวิชา/ครั้ง ที่มีการ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             6) ส ารวจความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมทั้งเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติเสริมทักษะ เก็บ ซ่อมแซมเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะครั้งต่อไป 
             7) ตรวจสอบหลักฐานค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึน 
             8) น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลและผลสรุปจากแบบประเมินผลไปแก้ไข ปรับปรุง  และ
พัฒนาการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในครั้งต่อไป 
             9) ปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาคเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ทุกครั้งหลังการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเสร็จสิ้น เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
           10) จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารของส านักบริการการศึกษา งานจัดฝึกปฏิบัติ       
เสริมทักษะ และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาของการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะร่วมกัน  
 
รูปแบบที่ 2   :   เป็นการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ แทนการให้อาจารย์เดินทางไปฝึกปฏิบัติ     
                       เสริมทักษะภาคสนาม (แบบเผชิญหน้า )    
                 เป็นการจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะไปให้นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ า/        
ทัณฑสถานเป็นรายบุคคลจัดท าเป็นรายงานเสร็จแล้วส่งกลับมาให้คณาจารย์ประจ าชุดวิชาเป็นผู้ให้
คะแนน เริ่มจัดกิจกรรมภาคการศึกษาที่ 1/2560 จนถึงปัจจุบัน ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที่  23/2560 ลงวันที่  7 ธันวาคม 2560 สถานที่จัดฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะ ณ เรือนจ าและ         
ทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีนักศึกษาต้องขัง โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 2 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา     
นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และภาคการศึกษาที่ 2  จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

2. ด้านการก ากับดูแล 
     2.1 ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม/ตรวจสอบ และชี้แนะการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในด้าน     
งานบริการตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด           
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ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของสาขาวิชา/ชุดวิชา/รายครั้งที่มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและงานบริหาร
ทั่วไปในหน่วยงาน 

2.2 พัฒนารูปแบบการท างานจากเดิมที่มีการท างานโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นต้นด้วยการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและหลากหลายช่องทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางเลือกให้กับนักศึกษาในเรือนจ า/ทัณฑสถาน
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ าเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้ง่ายมากขึ้น
กว่าเดิม 
        2.3 การก ากับ ตรวจสอบ มีการก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ซึ่งต้องมีความรู้ และทักษะ     
ในเรื่องนั้น ๆ พอสมควรและหรือเป็นอย่างดี และกฎ ระเบียบข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ตามบริบท     
ในแต่ละสถานการณ ์
       2.4 การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจในการบริหารจัดการงานที่ก ากับดูแลด้าน     
การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน ระดับปริญญาตรี ที่ผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้การก ากับดูแลไม่สามารถตัดสินใจได้ เช่น การเปลี่ยนสถานที่จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่
นักศึกษาโดยไม่มีการประสานงานหรือวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อน การประสานงานกับศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดวันจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วย
เหตุผลและความจ าเป็นของเรือนจ าและทัณฑสถานโดยไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าและหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกระทันหันซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจัดฝึกปฏิบัติฯ ตลอดจนกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เข้มงวดของกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการน าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานโดยการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  (กรณีจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม) 
เพ่ือท าให้ผลการปฏิบัติงานส าเร็จบรรลุเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

3. ดานการบริการ 
        3.1 ให้ค าแนะน า สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ถ่ายทอดให้ความรู้      
ในด้านการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในเรือนจ าและทัณฑสถานแก่ผู้อยู่ในก ากับดูแลซึ่งเป็นพนักงาน 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และบรรลุวัตถุประสงคข์องมหาวิทยาลัย  
         3.2 ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
และกรมราชทัณฑ์ร่วมกันตลอดจนการประสานงานกับกรมราชทัณฑ์ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ      
ในเรือนจ า/และทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจทั่วไป 
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         3.3 ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์และตอบค าถามเกี่ยวกับการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่บุคลากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 4. ด้านการประสานงาน 
           โดยมีการติดต่อและการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
           4.1 หน่วยงานภายในได้แก่ ส านักทะเบียนและวัดผล ประสานรับข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษา และส่งข้อมูลในกรณีที่นักศึกษาท ากิจกรรมแล้วเสร็จส่งกิจกรรมกลับคืนมหาวิทยาลัยพร้อม
แจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้ตรวจกิจกรรม ตลอดจนการติดตามนักศึกษาที่ต้องขังในกรณีพ้นโทษเพ่ือแจ้งเป็น
ข้อมูล  ส านักคอมพิวเตอร์ ประสานรับสติกเกอร์ที่อยู่ของนักศึกษาเพ่ือปิดซองส่งกิจกรรมให้นักศึกษายัง
สถานที่ต้นสังกัดต้องขัง สาขาวิชาติดต่อประสานขอรับโจทย์กิจกรรมเพ่ือส่งให้นักศึกษาตามชุดวิชาและ
ส่งกิจกรรมที่ท าแล้วเสร็จให้อาจารย์ประจ าชุดเป็นผู้ตรวจและให้ส่งส านักทะเบียนและวัดผลในเวลาที่
ก าหนด และศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ท าหน้าที่ในการจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ     
ให้นักศึกษาที่ต้องขัง เป็นต้น 
          4.2 หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ในส่วนของ      
กรมราชทัณฑ์มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการท าหนังสือขออนุญาตส่งกิจกรรมฝึกฯ ทดแทนการฝึก
ภาคสนามพร้อมรายชื่อนักศึกษาและต้นสังกัดที่นักศึกษาต้องขัง และให้กรมราชทัณฑ์สั่งการไปยัง
เรือนจ าและทัณฑสถานต่างๆ ต้นสังกัดที่นักศึกษาต้องขังของมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่งและเก็บ
รวบรวมกิจกรรมที่นักศึกษาท าเสร็จแล้วส่งคืนมหาวิทยาลัยตามก าหนดวันที่ขออนุญาตในส่วนของ
เรือนจ าและทัณฑสถานที่มีนักศึกษาต้องโทษ หากเลยก าหนดวันจัดส่งกิจกรรมคืนมหาวิทยาลัย       
ส านักบริการการศึกษาต้องด าเนินการติดตาม ประสานไปยังเรือนจ าต่าง ๆ ที่เป็นต้นสังกัดที่นักศึกษา
ต้องขังให้ส่งกิจกรรมฝึกฯ ที่ให้นักศึกษาท ากลับคืนมหาวิทยาลัยต่อไป เป็นต้น 
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             บทท่ี  3 
  องค์ประกอบของระบบงาน 
 

การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน ระดับปริญญาตรี  

                โครงการความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        
เป็นนโยบายในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน นโยบายนี้เป็น
ข้อตกลงร่วมกัน โดย มสธ. ยึดปรัชญาหลัก คือ “การจัดการศึกษาตลอดชีวิต” ที่มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาส าหรับประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มอย่างทั่งถึง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ในมาตรา 8 ที่บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก 
ดังนี้ (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่ กรมราชทัณฑ์มุ่งเน้น
การพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับไปประพฤติปฏิบัติดีทั้งขณะที่ต้องโทษและภายหลังจากที่พ้น
โทษไปแล้ว โดยมุ่งเน้นที่ศักดิ์ศรีและเสริมสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยหลักการที่ส าคัญ คือ 
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” (human dignity) ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 ที่บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” ด้วยความส าคัญดังกล่าวนี้ กรมราชทัณฑ์จึงสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง
มีโอกาสรับการศึกษาในระบบทางไกลของ มสธ. ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขัง (ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริม
การศึกษา ส านักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ สัมภาษณ์วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554) นอกจากนี้  
กรมราชทัณฑ์ยังมีแนวคิดในการจัด “เรือนจ าการศึกษา” โดยจะย้ายผู้ต้องขังที่เป็นนักศึกษาไปอยู่ใน
เรือนจ าหรือทัณฑสถานที่มีความสะดวกและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาขึ้นเป็นการเฉพาะอีกด้วย 
                การพัฒนาความร่วมมือและการประสานงานกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชได้ด าเนินการประสานงาน โดยพัฒนาความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นความร่วมมืออยู่ในระดับดีมาก       
มีความต่อเนื่อง และมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น โดยภาพรวมการพัฒนาความร่วมมือ
และการประสานงานดังกล่าวมีความชัดเจนสอดคล้องกันและมีแนวนโยบายที่ สอดรับกัน             
กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมการศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าแผนงาน
หรือโครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัด
การศึกษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ (แผนทิศทางกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 2              
พ.ศ. 2546 - 2550) ดังนั้น การพัฒนาผู้ต้องขังตามแนวนโยบายของกรมราชทัณฑ์จึงอาศัยความ     
เป็นมืออาชีพในการพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคม โดยใช้การ       
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จัดการศึกษาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงน ามาสู่การจัดท าความร่วมมือทางวิชาการ
อย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 
สุ โขทั ยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณ ฑ์  (MOU) เมื่ อวันที่  5 กันยายน 2561 ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 40 ปี 
                     นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา มสธ. ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้ต้องขัง 
โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมราชทัณฑ์ตลอดระยะเวลาเกือบ 34 ปีที่ผ่านมา มสธ.          
ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลส าหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังที่กระจายอยู่ตามเรือนจ าและทัณฑสถาน
ต่างๆ ทั่วประเทศโดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นในทุกปีและมีผู้ต้องขังจ านวนมาก
ส าเร็จการศึกษาไปแล้วหลายรุ่นในการจัดการศึกษาของ มสธ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเลือกศึกษา    
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยใช้มาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
การบริการการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด คือ มีทั้งผู้เรียนระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ และการศึกษา
ต่อเนื่อง (2 ปี) สาขาที่สมัครเรียนมากที่สุด 3 อันดับ คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการและสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนทางไกลส าหรับ
นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังได้ถูกก าหนดขึ้นภายใต้กฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์และข้อจ ากัดตาม
สถานภาพของผู้เรียนเอง ซึ่ง มสธ. พยายามเอ้ือประโยชน์ให้นักศึกษาในการศึกษา และค้นคว้าเพ่ิมเติม
หลายด้าน เช่น จัดสอนเสริมในเรือนจ าและทัณฑสถาน จัดมุม มสธ. ในเรือนจ าขนาดใหญ่ที่มีผู้เรียน
จ านวนมากจัดสอบในเรือนจ าทุกแห่งทั่วประเทศ จัดอบรมเสริมประสบการณ์บัณฑิตตลอดจนจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์หลักสูตรที่ มสธ. ได้พัฒนาวิธีการจัดบริการทางการศึกษาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้อย่างกว้างมากขึ้น  
                 ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน ในระดับปริญญาตรี ประจ าทุกภาค
การศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน  ในชุดวิชาที่มี
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติตามวัน เวลา และสถานที่  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาตลอดจนเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและ
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละหลักสูตรอย่างแท้จริง ทั้งนี้  ในการบริหารงานการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
นักศึกษาได้มีขั้นตอนด าเนินการที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก โดยเฉพาะการติดต่อ ประสานงานในระดับ
บุคคลและระดับหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้ง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์และข้อจ ากัดของนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังเพ่ือให้
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นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตามก าหนดเวลาอันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ต้องขังของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน  

 ความหมายของการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
    นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน (แบบเผชิญหน้า) หมายถึง กิจกรรม   
ปฎิสัมพันธ์ทางวิชาการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถานได้รับการเสริมหรือเพ่ิมเติม
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากสื่อ
เอกสารการสอนหรือสื่ออ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเสริมเติมเต็มในรายละเอียด และวิธีการเรียนรู้
เฉพาะด้านให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

          ก าหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
             มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและ         
ทัณฑสถาน ประจ าภาค ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 จัดฝึก
ปฏิบัติฯ อย่างช้าภายในสัปดาห์ที่ 2 หลังสอบเสร็จ เป็นการจัดกิจกรรม 2 วัน ในวันท าการ ตั้งแต่เวลา          
09.00 - 15.00 น. 

           รูปแบบการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน ระดับปริญญาตรี  
              ปัจจุบันมีรูปแบบและช่องทางการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้กับนักศึกษาที่ต้องขัง       
ในเรือนจ าและทัณฑสถาน ระดับปริญญาตรีที่แตกต่างกันออกไป โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ   
เสริมทักษะ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้  

  ตารางท่ี 3.1 แสดงรูปแบบการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน 

 รูปแบบท่ี ลักษณะการปฏิบัติ สถานที่ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

1.     การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม 
นอกมหาวิทยาลัย (แบบเผชิญหน้า)   

ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ          
ในเรือนจ าทั้ง 6 แห่ง   

2. เป็นการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
แทนการให้อาจารย์เดินทางไปฝึกปฏิบัติ   
เสริมทักษะภาคสนาม (แบบเผชิญหน้า)    

ณ เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ            
 ทั่วประเทศที่นักศึกษาต้องขัง 
  

 
(เร่ิมจัดกิจกรรมภาคการศึกษาท่ี 1/2560 จนถึง 

ปัจจุบนั ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ     
คร้ังท่ี 23/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560)     
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รูปแบบท่ี 1 :  การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม นอกมหาวิทยาลัย (แบบเผชิญหน้า) 
                การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม นอกมหาวิทยาลัยเป็นการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ   
ในรูปแบบการเผชิญหน้า เป็นการด าเนินการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษาในเรือนจ าและ      
ทัณฑสถาน ระดับปริญญาตรี ถือเป็นกิจกรรมภาคบังคับ จะด าเนินการเช่นเดียวกับการจัดฝึกปฏิบัติ     
เสริมทักษะให้แก่นักศึกษาทั่วไปที่ส านักบริการการศึกษา หน่วยจัดฝึกปฎิบัติเสริมทักษะรับผิดชอบซึ่ง
เป็นรูปแบบแรกที่ด าเนินการมาตั้งแต่เริ่มแรกของโครงการความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์กับ
มหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาโดยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เพียงแห่งเดียวที่ส่วนกลาง ณ เรือนจ า
กลางบางขวางเท่านั้น สาขาวิชาแรกที่ด าเนินการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะคือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ ต่อมาได้มีสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ เป็นชุดวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเพ่ิมขึ้นคือ สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ นอกจากนั้น โครงการในพระราชด าริสมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ที่ต้องการให้นักศึกษาในเรือนจ ามีความรู้ที่ทันสมัยเท่าเทียมกับ
บุคคลภายนอก จึงท าให้มีสาขาวิชาที่ต้องจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในเรือนจ าเพ่ิมอีก 1 สาขาวิชาคือ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานและ
ออกแบบต่าง ๆ โดยพระองค์ท่านให้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาในเรือนจ ากลางคลอง
เปรมและทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อใช้ในการศึกษา 
         เนื่องจาก กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติที่จะเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในแต่ละวิชาชีพให้กับนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้เกิดความ
ช านาญในแต่ละสายวิชาชีพนอกเหนือจากการศึกษาภาคทฤษฎี เพ่ือให้การจัดการศึกษาในแต่ละ
หลักสูตรสัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายและได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละวิชาชีพ                 
นอกจากจะเป็นนักศึกษาในสถานภาพปกติที่สามารถมาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัย
ได้แล้ว ยังมีนักศึกษาอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะร่วมกับผู้อ่ืนได้     
ซึ่งได้แก่ นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจึงต้องจัด
ให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้กับนักศึกษาเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษ โดยใช้สถานที่บริเวณภายใน
เรือนจ าหรือทัณฑสถานที่ก าหนด โดยมีกิจกรรมที่ต้องท าเป็น 2 ลักษณะ คือ 

        1. การท าแบบฝึกปฏิบัติ จากแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองหรือโจทย์การบ้าน     
ซึ่งได้แจกให้กับนักศึกษาพร้อมเอกสารการสอนโดยนักศึกษาจะได้รับแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วย
ตนเอง หรือโจทย์การบ้านในการท ากิจกรรมบางชุดวิชาและจะต้องท ากิจกรรมที่ก าหนดในแบบฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะทุกกิจกรรม เพ่ือน ามาส่งในวันเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม 

        2. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม แบบเผชิญหน้า ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง  



32 
 

 

เกณฑ์การประเมินผลการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

            รูปแบบที่  1  :  การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม นอกมหาวิทยาลัย  (แบบเผชิญหน้า) 
เกณฑ์การประเมินการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของแต่ละชุดวิชา มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โดยแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน คือภาคทฤษฎี โดยการสอบ
ประจ าภาคการศึกษา ร้อยละ 40 และภาคปฏิบัติโดยฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ร้อยละ 60  นักศึกษาต้อง
สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  กรณีนักศึกษาไม่เข้ารับการฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะนักศึกษาจะสอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ และจะมีผลการเรียนติด I (ไอ) นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนสอบซ่อมภาคปฏิบัติในปีการศึกษาถัดไป  
            รูปแบบที่ 2 :  เป็นการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแทนการให้อาจารย์เดินทางไป   
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม (แบบเผชิญหน้า) โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี 
โดยการสอบประจ าภาคการศึกษา ร้อยละ 40 และภาคปฏิบัติ เป็นการจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติ  
เสริมทักษะไปให้นักศึกษาจัดท ารายงานเสร็จแล้วส่งกลับคืนมาให้คณาจารย์ประจ าชุดวิชาเป็นผู้ให้
คะแนน ร้อยละ 60 นักศึกษาต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60     
กรณีนักศึกษาไม่ส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาจะสอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ และจะมีผลการเรียน
ติด I (ไอ) นักศึกษาต้องลงทะเบียนสอบซ่อมภาคปฏิบัติในปีการศึกษาถัดไป  
  ในส่วนของการด าเนินการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ร่วมกันมีการแบ่งภาระงานกันโดยที่แต่ละสาขาวิชาจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดหลักสูตร และ
กิจกรรมเชิงวิชาชีพทั้งหมด ส่วนส านักบริการการศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมจัดการ  
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ที่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว ณ เรือนจ ากลางบางขวาง ต่อมามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับกรมราชทัณฑ์ประสานนโยบายร่วมกัน จึงได้มีการจัดตั้ง เรือนจ าและ     
ทัณฑสถาน รวม 6 แห่ง ขึ้นเพ่ือเป็นศูนยก์ลางบริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า   

สถานทีจ่ัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน 

             เรือนจ ากลางบางขวางมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่  บุคลากร และอุปกรณ์ที่ ใช้
ประกอบการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นสถานที่แรกที่ใช้เป็นสถานที่จัดบริการด้านการศึกษาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนกิจกรรมการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ใช้สถานที่ของ
เรือนจ ากลางบางขวางให้แก่นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์ ส านักบริการการศึกษามีหน้าที่
รับผิดชอบในการประสานงานกับกรมราชทัณฑ์เพ่ือขออนุญาตจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้กับนักศึกษา
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ที่ต้องขัง โดยก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ตลอดจนการประสานงานร่วมกับเรือนจ าและทัณฑสถาน
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือน านักศึกษาที่ต้องขังให้ไปเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่ส่วนกลางคือ 
เรือนจ ากลางบางขวางทั้งสองภาคการศึกษา โดยเรือนจ ากลางบางขวาง อ านวยความสะดวกเรื่อง
สถานที่ ความปลอดภัย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกปฏิบัติ      
เสริมทักษะของนักศึกษาในปัจจุบัน มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่เรือนจ ากลางบางขวางเพียงแห่ง
เดียว เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อยไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการไปจัดที่ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
แห่งอ่ืน ๆ โดยมีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (ยกเว้นในส่วนของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงจัดที่เรือนจ ากลางคลองเปรมและทัณฑสถานหญิงกลางจนถึงปัจจุบัน) 

โดยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของผู้ต้องขัง ดังต่อไปนี้ 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.) ของผู้ต้องขัง 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

                  ผู้ต้องขังที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีสิทธิ์ในการขออนุญาตสมัคร
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่จ ากัด เพศ โทษ คดี อายุ ชั้น รวมถึงผู้ต้องขังท่ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีด้วย 

2. การสมัครเป็นนักศึกษา 
  2.1 ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานประชาสัมพันธ์หรือปิดประกาศ การเปิดรับสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ผู้ต้องขังได้ทราบโดยทั่วถึงกัน ก่อนวันที่มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา อย่างน้อย  1  เดือน 

    2.2 ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานรวบรวมรายชื่อผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเรียน บันทึก      
รายละเอียดเกี่ยวกับ คดี อายุ ชั้น วันเดือนปีที่ต้องโทษ วันเดือนปีที่จะพ้นโทษ และสาขาวิชาที่สมัคร
เรียนให้ครบถ้วน ตามแบบรายงานผู้ต้องขังขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ. 7ข)  ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด  ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอ          
กรมราชทัณฑ์เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

 2.3 ในกรณีต่อไปนี้ 
       1)  ผู้ต้องขังมีก าหนดโทษประหารชีวิต 
       2)  ผู้ต้องขังที่มีชั้นต่ ากว่าชั้นกลาง 
       3)  ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
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หากเรือนจ า/ทัณฑสถานพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้สมัครเรียน เนื่องจากมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม มีความยุ่งยากหรือมีความเสี่ยงสูงในการควบคุมตัวไปเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา เป็นต้น      
ให้บันทึกความเห็นลงในแบบ รกศ. 7ข  เสนอกรมราชทัณฑ์เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

         2.4 กรณีท่ีผู้ต้องขัง เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วก่อนต้องโทษและประสงค์จะ 
เรียนต่อขณะต้องโทษ ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานท าหนังสือขออนุญาตเช่นเดียวกับผู้ต้องขังอ่ืน ๆ พร้อมทั้ง 
แจ้งสถานะการเป็นนักศึกษาปกติอยู่ก่อนแล้วให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ 
มหาวิทยาลัยจะได้เปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ต้องขังรายนั้น จากนักศึกษาปกติเป็นนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง 
ตามระเบียบขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป 

         2.5 ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยโดยตรง  และรับผิดชอบใน 
เรื่องการซื้อระเบียบการสมัครเรียน  ใบสมัคร  ตลอดจนวิธีการสมัคร  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
และลงทะเบียนเรียน 

         2.6 หากใกล้วันปิดรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเรือนจ า/ทัณฑสถานยังไม่ได้ 
รับหนังสืออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์  ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือยื่นใบสมัครให้ผู้ต้องขังก่อนโดยขอ
อนุโลมส่งหนังสืออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ในภายหลัง  ยกเว้นผู้ต้องขังในกรณีที่  2.3 ซึ่งเรือนจ า/
ทัณฑสถานมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้สมัครเรียน ให้รอผลการพิจารณาจากกรมราชทัณฑ์ก่อน 

         2.7 เรือนจ า/ทัณฑสถานควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาเดียวกัน 
ให้มากที่สุด เพ่ือให้เข้าหลักเกณฑ์การจัดสอนเสริมและการพิจารณาให้เรือนจ า/ทัณฑสถานนั้นเป็น
สนามสอบของมหาวิทยาลัย 

         2.8 ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาทุกอย่าง ให้ผู้เรียน 
เป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น   

          3. การจัดการเรียนการสอน 
         3.1 จัดสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่เหมาะสม จัดท าเป็นห้องเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ วีดิทัศน์    

วิทยุเทป หรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษา มสธ.  ตลอดจนจัดหาหนังสือ 
วารสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มสธ. ไว้ให้บริการ  

         3.2 หากมีสื่อโสตทัศนูปกรณ์การศึกษาไม่เพียงพอ  อนุญาตให้ผู้ต้องขังจัดหามาเองได้                
ในกรณนีี้ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานด าเนินการดังนี้ 
                   1) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษา  ตรวจสอบและควบคุมการใช้  ห้ามมิให้ 
ผู้ต้องขังน าติดตัวไปใช้นอกห้องเรียนและนอกเวลาเรียน   

2) เมื่ออุปกรณ์การศึกษาที่น าเข้ามาเกิดช ารุดเสียหาย ผู้เป็นเจ้าของต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
แนะน าไปซ่อมแซมเอง จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากเรือนจ า/ทัณฑสถานมิได้ 

      3) สื่ออุปกรณ์การศึกษาทุกชนิดที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ต้องขัง หากส าเร็จ 
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การศึกษา  พ้นโทษ  ลาออก หรือพ้นจากสภาพนักศึกษา ให้มอบคืนสิ่งของนั้นๆ ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ    
ยกเว้นแต่ผู้เป็นเจ้าของมีความประสงค์จะบริจาคให้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 
 
 

      4) หากผู้ต้องขังย้ายเรือนจ า ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานคืนสิ่งของนั้น ๆ ให้กับผู้ต้องขัง 
พร้อมทั้งมีหนังสือรับรองว่าเป็นสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา เพ่ือเรือนจ า/ทัณฑสถานที่รับตัวไว้จะ
ได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ต่อไป 

         3.3 ก าหนดเวลาเรียนในภาคเช้า หรือบ่าย ตามที่เห็นสมควร  ก าหนดเวลาเรียนเพียงครึ่งวัน   
อนุญาตให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ าหรือแดนต่าง ๆ  เข้าเรียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 

         3.4 จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  ตลอดจนเป็นผู้เก็บรักษาสื่อโสตทัศนูปกรณ์   
ตรวจสอบควบคุมเวลาเปิด – ปิดให้เป็นไปตามระเบียบของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

         3.5 เทปค าบรรยาย ม้วนวีดีโอ/วีซีดี ฯลฯ ที่น ามาใช้เพื่อการศึกษา จะต้องเป็นสื่อที่ส่ง 
มาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยตรงและมีหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย หากมีที่มาจาก
แหล่งอื่น จะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานว่าเป็นสื่อการบรรยายทาง
วิชาการจริงหรือไม่ก่อนอนุญาตให้น าไปใช้ 

         3.6 หากผู้ต้องขังพ้นโทษ พักโทษ ได้รับอภัยโทษ ส าเร็จการศึกษา หรือย้ายเรือนจ า/    
ทัณฑสถาน ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานรายงานไปยังกรมราชทัณฑ์ตามแบบรายงานการจ าหน่ายผู้ต้องขัง
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ. 9ข) โดยเฉพาะกรณี ผู ้ต ้องขังย ้ายเร ือนจ า/      
ทัณฑสถานให้เรือนจ า/ทัณฑสถานมีหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยด้วย 

          4. การจัดสอบ  
         4.1 เรือนจ า/ทัณฑสถานไม่ควรย้ายผู้ต้องขังที่เป็นนักศึกษาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการ 

สอบ หากมีเหตุจ าเป็นต้องย้าย ให้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยโดยด่วนเพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้เปลี่ยนแปลง
สถานที่และจัดเตรียมชุดข้อสอบให้กับผู้ต้องขังรายนั้นได้ทันเวลา ไม่เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังถูกตัดสิทธิ์จาก
การสอบ  

         4.2 เรือนจ า/ทัณฑสถานที่เป็นสนามสอบ จะต้องจัดสถานที่สอบให้เป็นเอกเทศ ห้ามมิให้ 
ผู้ต้องขังที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปใกล้บริเวณสนามสอบ 

         4.3 เรือนจ า/ทัณฑสถานที่เป็นสนามสอบ  จะตอ้งจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก ดูแล   
รักษาความปลอดภัยแก่กรรมการคุมสอบของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้กรรมการคุมสอบ
อยู่กับผู้ต้องขังตามล าพังโดยเด็ดขาด หากกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ละเลย รู้เห็นกับการ
ทุจริตข้อสอบ ปล่อยให้ผู้ต้องขังแสดงกิริยา มารยาทไม่เหมาะสม หรือพูดจาก้าวร้าว ข่มขู่กรรมการ   
คุมสอบ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ฐานบกพร่องต่อหน้าที่ รวมทั้งตัดสิทธิ์การ
เป็นนักศึกษาของผู้ต้องขังรายนั้นด้วย 
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         4.4 ในการด าเนินการจัดสอบให้กับผู้ต้องขัง เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ความส าเร็จของ 
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน และถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัย   
 
จึงมิให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนจาก
มหาวิทยาลัย 

         4.5 มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นนักศึกษาเข้าสอบร่วมกับผู้ต้องขัง 
          5. การขอทุนการศึกษา  

5.1 ผู้ต้องขังที่ขอรับทุนการศึกษา มสธ.  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1) ต้องเป็นผู้ต้องขังนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (มสธ.)  

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน โดยจะต้องแจ้งผลการเรียนประกอบการพิจารณาด้วย 
                   2) ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไป 
                   3) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่เคยกระท า
ความผิดวินัยของเรือนจ า/ทัณฑสถาน มาก่อน 
                   4) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นผู้มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ค่าใช้จ่าย    
ในการลงทะเบียนเรียน 

         5.2 ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่ขอรับทุนตามแบบใบ 
สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีกรมราชทัณฑ์จัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.3 ในแต่ละภาคเรียน ผู้ต้องขังนักศึกษาที่รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า    
2 ชุดวิชา ส าหรับภาคเรียนฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ 1 ชุดวิชา ยกเว้นในภาคเรียนสุดท้าย         
ที่นักศึกษาจะจบหลักสูตร 

         5.4 ผู้ต้องขังนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องสอบผ่านทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
ในแต่ละภาคเรียน กรมราชทัณฑ์จึงจะให้การสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ  
ที่ได้รับคัดเลือกจนส าเร็จการศึกษา 
              5.5 ผู้ต้องขังที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน จะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามจ านวนเงินทุน
ที่จัดสรรให้ พร้อมทั้งส่งส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนให้กรมราชทัณฑ์ทราบ หากมีความจ าเป็น   
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามจ านวนเงินทุนที่ได้รับให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกรมราชทัณฑ์พร้อม
หนังสือรายงาน ห้ามน าไปใช้อย่างอ่ืนเด็ดขาด 

         5.6 ให้รายงานผลการสอบของผู้ต้องขังท่ีได้รับทุนไปยังกรมราชทัณฑ์ ภายใน 15 วัน  
ภายหลังประกาศผลสอบแล้ว 

          6. แนวทางปฏิบัติอื่น ๆ   
         6.1 ในกรณีที่ผู้ต้องขังประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน  
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ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์  ภายหลังด าเนินการแล้วรายงานผลให้        
กรมราชทัณ ฑ์ต ามแบบรายงานการจ าหน่ายผู ้ต้อ งขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช (รกศ.9ข)   

       6.2 เรือนจ า/ทัณฑสถานทุกแห่ง จะต้องรายงานข้อมูลนักศึกษาปีละ 1 ครั้ง ตามแบบ  
รายงานจ านวนผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ.8 ข) ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
ของทุกป ี

        6.3 เรือนจ า/ทัณฑสถานแห่งใด มีผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครเรียนต่อระดับ 
อุดมศึกษา (มสธ.) ได้เป็นจ านวนมาก ให้ประสานกับมหาวิทยาลัยหรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในพ้ืนที่ 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าแนะแนวการศึกษาแก่ผู้ต้องขังด้วย 

        6.4 ส าหรับหลักสูตรโครงการการศึกษาต่อเนื่องหรือสัมฤทธิบัตร กรณีมีผู้จบการศึกษาเป็น 
จ านวนมาก ให้ เรือนจ า/ทัณฑสถานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขัง โดยอาจเชิญ
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในพ้ืนที่หรือให้ผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถานเป็น    
ผู้มอบก็ได ้

        6.5 หากผู้ต้องขังที่เป็นนักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีปัญหาใดใดในการศึกษา ซึ่ง  
มิได้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ให้รายงานไปยังกรมราชทัณฑ์โดยตรงเพ่ือพิจารณาหา      
แนวทางแก้ไข หรือประสานกับมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ต่อไป 

       6.6 ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา  ระดับ 
อุดมศึกษาที่ไม่ขัดกับระเบียบของเรือนจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งชมรม มสธ. กิจกรรม          
ของนักศึกษา เป็นต้น 

รูปแบบที่ 2 :  เป็นการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแทนการให้อาจารย์เดินทางไปฝึกปฏิบัติ 

                     เสริมทักษะภาคสนาม (แบบเผชิญหน้า) ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ  

                      เริ่มจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคการศึกษาที่ 1/2560 จนถึงปัจจุบัน        
ณ เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศที่นักศึกษาต้องขัง ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 23/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมีแผนการด าเนินงานจัดส่งกิจกรรมแทนการฝึก
ปฏ ิบ ัต ิเสริมทักษะภาคสนามในเรือนจ าและทัณฑสถาน  ในหน้า 38 - 39 โดยมี Flow Chart  
ขั้นตอน/กระบวนการในการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส าหรับนักศึกษาในเรือนจ าและ   
ทัณฑสถาน ในหน้า 40 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

      ตารางท่ี  3.2 แผนการด าเนินงานจัดส่งกิจกรรมแทนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามในเรือนจ าและทัณฑสถาน  

กิจกรรม 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รวบรวมและวิเคราะห์รายชื่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและจัดท ารายชื่อนักศึกษาโดยจ าแนกเป็น 
     สาขาวิชา/รายชุดวิชา และสถานท่ีคุมขัง 

            

2. สาขาวิชาพิจารณารูปแบบกิจกรรมส าหรับจัดส่งให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และก าหนด
ระยะเวลาการส่งกิจกรรม 

            

3. ประสานงานกับสาขาวิชาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแผนจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
     เสริมทักษะ  

            

4. เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อขออนุมัติ 
     การจัดส่งกิจกรรมให้นักศึกษาในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

            

5. อธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณาและอนุมัติ             
6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับทราบการอนุมัติและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง             
7. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจเรือนจ าและเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ รับทราบการประสานงาน

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและการสั่งการจากกรมราชทัณฑ์ 
            

8. ขออนุญาตการจัดส่งกิจกรรมแทนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถาน             
9. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก าหนดแนวทางการติดต่อประสานงานกับเรือนจ า/ ทัณฑสถาน 

สถานท่ี ท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ ส่งกิจกรรมตามก าหนดเวลา 
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8 



 
 
 
 

      ตารางท่ี  3.2 (ต่อ)  

กิจกรรม 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ าแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานเป็นการภายในเพื่อรับผิดชอบ

และด าเนินการด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
(1) เบิกตัวนักศึกษา 
(2) จัดสถานท่ีให้นักศึกษาท ากิจกรรม 
(3) มอบกิจกรรมท่ีได้รับมาให้นักศึกษา (ระยะเวลาท ากิจกรรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์) 
(4) รวบรวมกิจกรรมท่ีนักศึกษาท าเสร็จแล้วส่งกลับคืนมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด คือ หลังจากนักศึกษาได้จัดท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยภายใน 1 สัปดาห์ โดยแยกซองตามชุดวิชา
และสาขาวิชา (ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งซองใส่เอกสารไปให้) ท้ังน้ี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 

             

11. ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะในกิจเรือนจ า/เรือนจ า/ทัณฑสถานรวบรวมหลักฐานท่ีต้องส่งคืนส านัก
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

            

12. ส านักบริการการศึกษารวบรวมและตรวจสอบกิจกรรมท่ีได้รับจากเรือนจ า/ทัณฑสถานส่งให้สาขาวิชา             
13. สาขาวิชาส่งคะแนนให้กับส านักทะเบียนและวัดผล                  

                                                                                                                                                 
                                                                                                                   งานบริการการศึกษาประจ าท้องถิ่น 
                                                                                                                   ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมภิาค 
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               เริ่มต้น/สิ้นสุด พิจารณา ด าเนินการ เชื่อมต่อ 

ล าดับ 
ผัง

กระบวนงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1    การประสานข้อมูลนักศึกษาจากส านักทะเบียนและวดัผล/ 
ส านักคอมพิวเตอร์การจดัพิมพ์สตกิเกอร์ข้อมูลนักศึกษา ส านักบริการการศึกษา 

2     รวบรวม/ตดิตาม/วิเคราะห์รายช่ือข้อมูลนักศึกษา 
   จ าแนกเป็นสาขาวิชา/รายชุดวิชา/สถานท่ีคมุขัง ส านักบริการการศึกษา 

3   แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา/ขอข้อมูลการจัด  
 กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะจากสาขาวิชา ส านักบริการการศึกษา 

4     ท าหนังสือขออนญุาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฎิบตัิเสริมทักษะ 
  ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์  เสนออธิการบดลีงนาม   ส านักบริการการศึกษา 

5 
 

    รับทราบการสั่งการจากกรมราชทัณฑ์ แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ 
   ผู้ประสานงานเป็นการภายในเพื่อรับผิดชอบและ 
   ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

ศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจในเรือนจ า/
เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
ทั่วประเทศ 

6    รับทราบการอนุญาตใหส้่งกิจกรรมฝึกฯ จากกรมราชทัณฑ์ 
 มีการประสานงานร่วมกับศูนย์บรกิารการศึกษาเฉพาะกิจ 
 ในเรือนจ า/เรือนจ า/ทณัฑสถานทั่วประเทศ/ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านักบริการการศึกษา 
  

7    ท าหนังสือขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกฯ ให้นักศึกษา 
ถึงผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถานต้นสังกัดที่
นักศึกษาต้องขัง  เสนอผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาลงนาม   

ส านักบริการการศึกษา 
  

8  ท าหนังสือส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะให้นักศึกษาที่ต้องขัง
เป็นรายบุคคล ส านักบริการการศึกษา 
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 รวบรวมและตรวจสอบรายงานกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ    
ของนักศึกษาเพื่อส่งคืนส านักบริการการศึกษา  

เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
ทั่วประเทศ/ 
ส านักบริการการศึกษา 

10   รวบรวมและตรวจสอบรายงานกจิกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะทีไ่ดร้บั 
  จากเรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ส่งให้สาขาวิชาด าเนินการ 
  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ส านักบริการการศึกษา 
 

 

    

 

 

 การเตรียมการก่อนการส่งกจิกรรมฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะ 
ระหว่างการส่งกจิกรรมฝึกปฏบิัตเิสริมทกัษะ 

 

หลงัการส่งกจิกรรมฝึกฯ เสร็จสิ้น 

 

   
   

41
 

   
 

  ภาพที่ 3.1  ขั้นตอน/กระบวนการในการส่งกิจกรรมฝึกปฏบิัติเสริมทักษะส าหรับนักศึกษา 
                 ในเรือนจ าและทณัฑสถาน (Flow Chart) 

  40  
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                 ในปัจจุบันได้ใช้รูปแบบที่ 2 เป็นการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแทนการให้
อาจารย์เดินทางไปฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม (แบบเผชิญหน้า)  
                    เป็นการจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปให้นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ า/        
ทัณฑสถานเป็นรายบุคคลจัดท าเป็นรายงานเสร็จแล้วส่งกลับมาให้คณาจารย์ประจ าชุดวิชาเป็นผู้ให้
คะแนน เริ่มจัดกิจกรรมภาคการศึกษาที่ 1/2560 จนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
                    1. การเตรียมการก่อนวันส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ   
                    2. ระหว่างการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
                    3. หลังการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเสร็จสิ้น 

รายละเอียดของท้ัง 3 ข้ันตอนจะน าเสนอในบทที่ 4 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

บทท่ี 4 

ขั้นตอน และวิธีการปฏิบตัิงาน 
 กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส าหรับนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน  
 
              การส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปให้นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถานจัดท าเป็น
รายงานแล้วส่งกลับมาให้คณาจารย์ประจ าชุดวิชาเป็นผู้ให้คะแนน  ในปัจจุบันมี 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มี 12 ชุดวิชา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มี 1 ชุดวิชา และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ มี 5 ชุดวิชา ดังรายละเอียดในภาคผนวก (ข) มีการด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการและ
วิธีการปฏิบัติในการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส าหรับนักศึกษาในเรือนจ าและทัณฑสถาน          
ตาม Flow chart ในบทที่ 3 โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
              1. การเตรียมการก่อนวันส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
              2. ระหว่างการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
              3. หลังการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนวันส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ   
                 การเตรียมการก่อนวันส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ประกอบด้วย 5 ล าดับขั้นตอน          
ตั้งแต่ล าดับที่ 1 – 5  ได้แก่   
                 1. การประสานข้อมูลนักศึกษาจากส านักทะเบียนและวัดผล/ส านักคอมพิวเตอร์การ
จัดพิมพ์สติกเกอร์ข้อมูลนักศึกษา 

       2. รวบรวม/ติดตาม/วิเคราะห์รายชื่อข้อมูลนักศึกษา จ าแนกเป็นสาขาวิชา/รายชุดวิชา/ 
สถานที่คุมขัง 
                 3. แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา/ขอข้อมูลการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะจากสาขาวิชา 

                 4. ท าหนังสือขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์  
เสนอ อธิการบดีลงนาม   

                   5. รับทราบการสั่งการจากกรมราชทัณฑ์ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเป็นการภายในเพื่อ
รับผิดชอบและด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                    1. การประสานข้อมูลนักศึกษาจากส านักทะเบียนและวัดผล/ส านักคอมพิวเตอร์การ 
    จัดพิมพ์สติกเกอร์ข้อมูลนักศึกษา  

                     ในการประสานข้อมูลนักศึกษาจากส านักทะเบียนและวัดผลในส่วนของส านักบริการ-
การศึกษาจะท าการประสานงานควบคู่ไปยังส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือให้จัดพิมพ์สติกเกอร์ข้อมูลนักศึกษา  
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โดยที่ส านักทะเบียนและวัดผลได้ท าการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาถูกต้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมี            
2 ขั้นตอนย่อย คือ 
                     1) ประสานขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะทุกภาคการศึกษา 
                     2)  ขอความอนุเคราะห์ส านักคอมพิวเตอร์จัดพิมพ์และปริ๊นสติกเกอร์รายชื่อ/ ที่อยู่
ของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                     1) ประสานขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อ/ที่อยู่ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะทุกภาคการศึกษาจากส านักทะเบียนและวัดผล  
                         - จัดท าเป็นหนังสือภายใน (ใช้กระดาษบันทึกข้อความ) เป็นหนังสือติดต่อระหว่าง
หน่วยงานภายในด้วยกันในมหาวิทยาลัย ลงนามโดยผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาถึง ผู้อ านวยการ
ส านักทะเบียนและวัดผล ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะทุกภาคการศึกษา (ต้องด าเนินการประสานขอข้อมูลทุกภาค
การศึกษาท าเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ประมาณ 2-3 เดือน) โดยให้ตรวจสอบ
รายชื่อ/ ที่อยู่ที่ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดแนบท้าย (เป็นข้อมูลรายชื่อ   
ชุดวิชา/ สาขาวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ) เพ่ือส านักบริการการศึกษา  
จะได้น าข้อมูลดังกล่าวด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังภาพที่ 4.1   
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      หมายเหตุ  :   ข้อความที่มีการขีดเส้นใต้ ในบันทึกข้อความ หมายความวา่ จะมีการเปลี่ยนแปลง          
ข้อความ โดยอธิบาย ดงันี ้
                         หมายเลข  (1) ระบวัุนที่/ เดือน/ พ.ศ.  
จะมีการปลี่ยน วนัที/่ เดือน/ พ.ศ. ทุกภาคการศึกษาที่ท าหนงัสอืขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบรายชื่อ  และที่
อยู่ของนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวชิาที่มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ      
                        หมายเลข  (2) ระบุภาคการศึกษา/ เดือน /พ.ศ. 
จะมีการปลี่ยนภาคการศึกษา/เดือน /พ.ศ. ที่มีการจัดฝึกปฏิบตัเิสริมทักษะ ระหว่างเดือนไหนถงึเดือนไหน / ปี
พ.ศ. ทุกภาคการศึกษาที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่มีการจัดฝึกฯ  
                        หมายเลข (3) ระบุชื่อผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาลงนาม 

ภาพที่ 4.1 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ 
 

 

(1)  ระบุ วันที่/ เดือน/ พ.ศ. 

(2) ระบุภาคการศึกษา/เดือน /พ.ศ. 

 

(3) ระบุชื่อผู้อ านวยการส านัก 

บริการการศึกษาลงนาม 

ตัวอย่าง 
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 หมายเหตุ  :  ข้อความที่มีการขีดเส้นใต้ หมายความว่า จะมกีารเปลี่ยนแปลงข้อความโดยอธิบาย ดงันี ้
                  หมายเลข  (1) ระบุ ชื่อสาขาวิชา/ประจ าภาคการศึกษาท่ีจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เป็นข้อมูล       
ในเอกสารตามรายละเอียดแนบท้าย แนบไปพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ส านักทะเบียนและวัดผลตรวจสอบ
รายชื่อฯ ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัตฯิ โดยระบรุายชื่อชุดวิชา/สาขาวิชาอะไร ประจ าภาคการศึกษาที่เท่าไร   
                  หมายลข (2) ระบุ วันที่รับข้อมูล/ชื่อผู้ประสานงานของแต่ละสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบในการจัดฝึก 
โดยระบุล าดับที/่ ช่ือชุดวิชาที่มีการจัดฝึกฯ /วันท่ีขอรับข้อมูล และชือ่ผู้ประสานงานของแต่ละสาขาวิชาที่รับผิดชอบใน
การจัดฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ เพื่ออ านวยความสะดวกในกรณีที่ต้องประสานงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาพที่ 4.2 เอกสารตามรายละเอียดแนบท้าย 

(2)   ระบุ วันที่ รับข้อมูล/ ชื่อผู้ประสานงาน 

   ของแต่ละสาขาวิชาที่รับผิดชอบในการจัดฝึกฯ  

ตัวอย่างเอกสารตามรายละเอียดแนบท้าย  
(1) ระบุชื่อสาขาวชิา/ประจ า  
     ภาคการศึกษาที่จดัฝึกฯ 
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ข้อมูลที่ได้รับกลับจากส านักทะเบียนและวัดผล 
         1. ส านักทะเบียนและวัดผล น าข้อมูลที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเข้าระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและบริการนักศึกษา ตั้งแต่เปิด – สิ้นสุดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
         2. ส านักบริการการศึกษาสามารถดึงข้อมูลรายชื่อ/ ที่อยู่ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในชุดวิชา     
ที่มีการจัดฝึกปฏิบัติฯ  ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการนักศึกษา เพ่ือด าเนินการในส่วน    
ที่เก่ียวข้อง เช่น แจ้งข้อมูลนักศึกษาให้สาขาวิชา และแจ้งนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
         3. ส านักบริการการศึกษาด าเนินการดึงข้อมูลการรับลงทะเบียนของนักศึกษาผ่านระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและบริการนักศึกษานับตั้งแต่มหาวิทยาลัยก าหนดวันรับ จนถึง วันสิ้นสุดการรับ
ลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (โดยต้องมีการติดตามข้อมูลเป็นระยะ ๆ กระชั้นชิดอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าจะสิ้นสุดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพราะข้อมูลที่ส่งมาในระบบได้รับไม่ครบถ้วนไม่เสร็จสิ้นใน
ครั้งเดียว) 
         4. ส านักบริการการศึกษาน าข้อมูลนักศึกษาจากระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการ
นักศึกษาในระบบของแต่ละสาขาวิชา/ชุดวิชาทั้งหมดส่งไปให้ส านักคอมพิวเตอร์ปริ้นสติกเกอร์   
 

 
 

 
                                    

 

     หมายเหตุ   :   ผู้รับผิดชอบด าเนินการเข้าระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการนักศึกษา ในขั้นตอนท่ี 1 
 (ตามสิทธ์ิที่ได้รับผิดชอบของแต่ละสาขาวิชา) เพื่อดึงข้อมูลรายชื่อ/ ที่อยู่ของนักศึกษา  

       ภาพที่ 4.3 การกรอก user Id. และ Password เข้าระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการ  

ตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 1 กรอก user Id. และ 
Password เข้าระบบ  
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หมายเหตุ  :  เลือก Menu “ บันทึก-ปรับปรุงรายชื่อนักศึกษาฯ” ท าตามตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2 
                          - เพ่ือเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาจากระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ 
บริการนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา/ชุดวิชา ที่รับผิดชอบซึ่งข้อมูลที่ได้รับในปัจจุบันทั้งหมดจะ
ด าเนินการส่งไปให้ส านักคอมพิวเตอร์ปริ้นสติกเกอร์  ในขั้นตอนที่ 3   
                                 

ภาพที่ 4.4 การเลือก Menu “ บันทึก-ปรับปรุงรายช่ือนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 เลือก Menu   
ด้านซ้ายมือ  และเข้าระบบ  
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  หมายเหตุ  :  เป็นข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 2 ในระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ 
                   บริการนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา/ชุดวิชาซึ่งข้อมูลที่อยู่ในระบบทั้งหมด 
                   ส านักบริการการศึกษาต้องด าเนินการส่งไปให้ส านักคอมพิวเตอร์จัดพิมพ์และ    
                   ปริ๊นสติกเกอร์ชื่อ/ที่อยู่ของนักศึกษา (ที่ส านักทะเบียนและวัดผลได้ท าการ  
                  ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาถูกต้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
 

     ภาพที่ 4.5 การส่งข้อมูลให้ส านักคอมพิวเตอร์ พิมพ์สติกเกอร์ตามที่อยู่นักศึกษา 
 
 

ขัน้ตอนที่ 3  ส่งให้ส านักคอมพวิเตอร์ พมิพ์สตกิเกอร์ 

                   ตามที่อยู่นักศึกษา 
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การจัดพิมพ์และปริ๊นสติกเกอร์ชื่อ/ที่อยู่ของนักศึกษา  

      ขอความอนุเคราะห์ส านักคอมพิวเตอร์จัดพิมพ์และปริ๊นสติกเกอร์รายชื่อ/ ที่อยู่ของนักศึกษาที่เข้า
รับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
       - จัดท าเป็นหนังสือภายใน (ใช้กระดาษบันทึกข้อความ) เป็นหนังสือติดต่อระหว่างหน่วยงาน
ภายในด้วยกันในมหาวิทยาลัย ลงนามโดยผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา ถึง ผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ส านักคอมพิวเตอร์จัดพิมพ์และปริ๊นสติกเกอร์รายชื่อ/ ที่อยู่ของ
นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของแต่ละสาขาวิชา/ชุดวิชาที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล
รายชื่อ/ที่อยู่จากส านักทะเบียนและวัดผลเรียบร้อยแล้ว ส่งไปให้ส านักคอมพิวเตอร์โดยผ่านระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและบริการนักศึกษา (ทุกภาคการศึกษาท าเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะ ประมาณ  2-3 เดือนหรือท าควบคู่ไปพร้อมกับบันทึกการประสานข้อมูลนักศึกษาถึง
ส านักทะเบียนและวัดผล) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากส านักคอมพิวเตอร์มาด าเนินการ ดังนี้ 
           1) แจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาทราบว่ามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวนเท่าใด ในแต่ละสาขาวิชา/
ชุดวิชา/ต้องขังสถานที่ไหนบ้าง 
           2) ประสาน ติดต่อ ติดตามในช่วงระหว่างการจัดส่งกิจกรรมให้นักศึกษา แจ้งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ (ถ้ามี) ไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของเรือนจ าและทัณฑสถานต้นสังกัดท่ีนักศึกษาต้องขัง   
           3) น าสติกเกอร์รายชื่อ/ที่อยู่ของนักศึกษา ติดหน้าซองเอกสารเพ่ือส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติ    
เสริมทักษะให้นักศึกษาท่ีต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถานต่าง ๆ เป็นรายบุคคล  ภาพที ่4.6 ตัวอย่างบันทึก
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดพิมพ์สติกเกอร์รายชื่อและที่อยู่ของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติฯ 
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หมายเหตุ  :  ข้อความท่ีมีการขีดเส้นใต้ ในบันทึกข้อความ หมายความว่า จะมีเปลี่ยนแปลง 
                 ข้อความโดยอธิบาย ดังนี้ 
                 หมายเลข  (1) ระบุ วันที่/ เดือน/ พ.ศ.  
จะมีการปลี่ยน วันที/่ เดือน/ พ.ศ. ทุกภาคการศึกษาในการท าหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์       
ขอความอนุเคราะห์จัดพิมพ์และปริ๊นสติกเกอร์ชื่อ/ที่อยู่ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้ารับการ              
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ                 
                   หมายเลข  (2) ระบุภาคการศึกษา/ เดือน /พ.ศ. 
จะมีการปลี่ยนประจ าภาคการศึกษาที่เท่าไร ระหวา่งเดือนไหนถึงเดือนไหน / ปี/พ.ศ. ที่เปิดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่มีการจัดฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ   
                   หมายเลข (3) ระบุชื่อผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาลงนาม 

   ภาพที่ 4.6 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดพิมพ์สติกเกอร์รายชื่อและที่อยู่ของนักศึกษาฯ 

                                                             

 

(2) ระบุภาคการศึกษา/เดอืน /พ.ศ. 

ตัวอย่าง 

(3) ระบุชื่อผู้อ านวยการส านัก 

      บริการการศึกษาลงนาม 

 

(1) ระบุ วันที่/ เดือน/ พ.ศ. 
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 หมายเหตุ  :  หมายเลข  (1)  ระบุชื่อสาขาวิชา/ประจ าภาคการศึกษาที่จัดฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ 
                  เป็นข้อมูลรายชื่อชุดวิชาที่จัดฝึกฯ  ของสาขาวิชาอะไร ประจ าภาคการศึกษาที่เท่าไร 
แนบไปพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ส านักคอมพิวเตอร์จัดพิมพ์และปริ๊นสติกเกอร์ชื่อ/ที่อยู่
ของนักศึกษา                   
                  หมายเลข (2)  ระบุ วันที่รับข้อมูล/ รายละเอียดที่ต้องการ/ชื่อผู้ประสานงานของแต่
ละสาขาวิชาที่รับผิดชอบในการจัดฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ 
                   เป็นการระบุล าดับที่/ ชื่อชุดวิชาที่มีการจัดฝึกฯ /วันที่รับข้อมูล/รายละเอียดที่ต้องการมี
อะไรบ้าง และชื่อผู้ประสานงานของแต่ละสาขาวิชาที่รับผิดชอบในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่าจะต้องประสานงานกับผู้ใดในสาขาวิชานั้น ๆ  

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างรายละเอียดแนบท้าย 

 

(1) ระบุชื่อสาขาวชิา/ประจ าภาค  
      การศึกษาที่จัดฝึกปฎิบตัฯิ 

(2)   ระบุ วันที่ รับข้อมูล/ รายละเอียดที่ต้องการ/ชื่อผู้
ประสานงานของแต่ละสาขาวชิาที่ รับผิดชอบในการจัดฝึกฯ 

ตัวอย่างรายละเอียดแนบท้าย 
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                 2. รวบรวม/ติดตาม/วิเคราะห์รายชื่อข้อมูลนักศึกษาจ าแนกเป็นรายชุดวิชาและ
สถานที่คุมขัง ด าเนินการ ดังนี้ 
                      -  น าข้อมูลที่ได้รับจากระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการนักศึกษาจากส านัก

ทะเบียนและวัดผล สรุปยอดรวมทั้งหมด ติดตามข้อมูลการลงทะเบียนเพ่ือให้เป็นจ านวนข้อมูลปัจจุบัน 

ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจะไม่นิ่ง มีการไหลของข้อมูลผ่านในระบบสารสนเทศงาน

ทะเบียนและบริการนักศึกษามาเรื่อย ๆ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ในบางสาขาวิชา/ชุดวิชา โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาจ าแนกเป็น

สาขาวิชา ชื่อชุดวิชา รหัสประจ าตัวนักศึกษา  ชื่อ – สกุล สถานทีต่้องขัง มีจ านวนเท่าใด 

หมายเหตุ  :  ส านักบริการการศึกษาต้องติดตาม ตรวจสอบข้อมูลผ่านในระบบสารสนเทศงานทะเบียน
และบริการนักศึกษา หลายครั้งหลายรอบ เนื่องจาก ส านักทะเบียนและวัดผลจะส่งข้อมูลเป็นล๊อตใหญ่
เพียงรอบเดียว และส่วนที่เหลือให้ส านักบริการการศึกษาดึงข้อมูลผ่านจากระบบเอง โดยต้องหมั่น
ตรวจสอบ เช็ค ข้อมูล ติดตามการรับลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการ
นักศึกษาเอง เพราะส านักทะเบียนและวัดผลยังคงเปิดรับนักศึกษาให้ลงทะเบียนล่าช้าได้ตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยรับลงทะเบียนนักศึกษาในระบบสารสนเทศ ฯ หลังจากนั้น ส านักบริการ
การศึกษา ต้องตรวจเช็คข้อมูลกับส านักทะเบียนฯ ว่ามีจ านวนข้อมูลนักศึกษาตรงกันหรือไม่  

                    ส านักบริการการศึกษาท าการรวบรวมข้อมูลนักศึกษา โดยจ าแนกเป็นรายชื่อนักศึกษา     
ในเรือนจ า ประจ าภาคการศึกษาที่เท่าไร สาขาวิชาอะไร /ชุดวิชาอะไร/รหัสนักศึกษา/ชื่อ – สกุล/สถานที่    
คุมขังนักศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

                   

            

 

 

รายช่ือนักศึกษาในเรือนจ า ประจ าภาคการศึกษา ........./2561 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานที ่

5615008XXX นาย......................  .............................. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 

5315006XXX นาย......................  .............................. เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 

 

ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานที ่

5415012XXX นางสาว................. ............................. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

5615002XXX นาย.......................  ............................. เรือนจ าพิเศษกรุงเทพ 

5715005XXX นางสาว..................  ............................. ทัณฑสถานหญิงกลาง 

 

ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานที ่

5615003XXX นาย....................... ……………….............. เรือนจ ากลางบางขวาง 

5715007XXX นาย....................... …………………........... เรือนจ ากลางชลบุรี 

5815004XXX นาย.......................  …………………............ เรือนจ าพิเศษธนบรุี 

 

ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานที ่

5615001XXX นาย…………………..  …………………..……..…… เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 

5715005XXX นางสาว……………. ………………………...……. เรือนจ ากลางอุดรธานี 

5715003XXX นาย…………………  …………………………….… เรือนจ ากลางอุดรธานี 

    ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างรายช่ือนักศึกษาในเรือนจ า ประจ าภาคการศึกษา ........./2561 

ตวัอย่างรูปแบบ 
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                 3. แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและขอข้อมูลการจัดฝึกปฏิบัติจาก

สาขาวิชา มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

                        - จัดท าหนังสือภายใน (ใช้กระดาษบันทึกข้อความ) ลงนามโดย ผู้อ านวยการส านัก
บริการการศึกษา ถึง ประธานสาขาวิชา เพ่ือแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา หลังจากที่ได้รับแจ้งข้อมูลจ านวนนักศึกษาจากส านักทะเบียนและวัดผล และส านัก
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ว่ามีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละสาวิชา /ชุดวิชาเป็นจ านวน
เท่าใด โดยส านักบริการการศึกษาแจ้งชื่อ/สกุล สังกัดที่ต้องขังของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา/ชุดวิชา 
ดังตัวอย่างรูปแบบในหน้าที่ 54 แนบไปให้ (ตามรายละเอียดที่แนบมา) พร้อมกับหนังสือแจ้งข้อมูล   
การลงทะเบียนเรียนฯ และขอความร่วมมือจากสาขาวิชาที่มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้จัดส่งข้อมูล
ในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ได้แก่ 

       1) รายชื่อ ได้แก่ หัวหน้าวิทยากร วิทยากรประจ ากลุ่ม และวิทยากรบรรยาย 
พิเศษภายใน/ภายนอก  
                         2) เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ที่ใช้ในวันจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
(ถ้ามี) 
                         3) ตารางก าหนดการใช้ห้องสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติฯ 
                         4) ก าหนดการใช้รถในการถ่ายท าภาพยนตร์/โทรทัศน์ในสถานที่และนอกสถานที่ 
                         5) กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจ าชุดวิชาเพ่ือจัดส่งให้นักศึกษาที่ต้ องขัง     
ในเรือนจ าและทัณฑสถาน (ในกรณีที่มีนักศึกษาท่ีต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน) 

หมายเหตุ  :  อาจท าการติดต่อประสานงานโดยตรงด้วยวาจากับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละชุดวิชาโดยขอ
ความร่วมมือให้จัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะมาก่อนล่วงหน้า ในการท าบันทึกถึงสาขาวิชา เพ่ือ                 
ความรวดเร็ว ในการได้รับกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะและส่งให้นักศึกษาทันตามก าหนด                 
ระยะเวลา ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ดังแสดงในภาพที่ 4.9  
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         หมายเหตุ  :  ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ คือ ข้อความทีมี่การเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท 
         ที่มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ตามข้อ (1) - (3)                

      ภาพที่ 4.9 ขอแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2561        

 

 

(2) ระบุวันที่ได้รับข้อมูล/ 
จ านวนชุดวชิาและจ านวน
นักศึกษา  
 

ตัวอย่าง 

(3) ระบุชื่อผู้อ านวยการส านัก 

      บริการการศึกษาลงนาม 

 

(1) ระบุ วันที่/ เดือน/ พ.ศ./  
    ภาคการศึกษาที่แจ้งข้อมูล   
    ถงึสาขาวิชา 
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         ส านักบริการการศึกษา  :  ได้รับหนังสือตอบกลับจากสาขาวิชา (สาขาวิชานิเทศศาสตร์   
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) โดยการส่งข้อมูลการจัดฝึกปฏิบัต ิ
เสริมทักษะและกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาที่ต้องขังให้ส านักบริการการศึกษา            
                 4. ท าหนังสือขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฎิบัติเสริมทักษะถึง อธิบดีกรมราชทัณฑ์   
เสนออธิการบดี ลงนาม 
                      - จัดท าเป็นหนังสือภายนอก (ใช้กระดาษตราครุฑ)  เป็นหนังสือติดต่อระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์ ลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ถึง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส าหรับนักศึกษาในเรือนจ า 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่งรายชื่อนักศึกษาในเรือนจ า/ทัณฑสถาน (มีนักศึกษาเรียนใน 3  
สาขาวิชา คือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ซึ่งเปิดสอนเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 1 เท่านั้น) เพ่ือขออนุญาตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด าเนินการ ดังนี้ 
                         1) ขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้กับนักศึกษาท่ีต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ จ านวน 30 คน 
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)  
                         2) ขอความอนุเคราะห์สั่งการเรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะให้กับนักศึกษาและจัดเก็บรายงานนักศึกษาที่ด าเนินการแล้วส่งกลับให้ส านักบริการ
การศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.10  
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      หมายเหตุ  : ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ ในหนังสือภายนอก เปลี่ยนแปลงข้อความโดยอธิบาย ดังนี้ 

1) ระบุ วันที่/ เดือน/ พ.ศ. ที่ท าหนังสือขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติฯ      
ไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

  2) ระบุ เรียนอธิบดีกรมราชทัณฑ์/ สิ่งที่ส่งมาด้วย มีอะไรบ้าง  
                       3) ระบุ ภาคการศึกษา/มีสาขาวิชาอะไร / จ านวนนักศึกษามีจ านวนเท่าไร ที่ขอ
อนุญาตต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์เพ่ือจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปยังนักศึกษาในเรือนจ า 
                       4) ระบุชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงนามในหนังสือขออนุญาตฯ  
ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
 
    ภาพที่ 4.10 หนังสือภายนอก เรื่องขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ า  
 
 
 

1) ระบุ วันที่/ เดือน/ พ.ศ. ที่
ขออนุญาตกรมราชทัณฑ์จัดส่ง
กิจกรรมฝึกฯ ให้นักศกึษา 

 

 

 

2) ระบุ เรียนอธิบดี 

กรมราชทัณฑ์/ สิ่งที่ส่งมาด้วย    
 

 

 
3) ระบุ ภาคการศกึษา/

สาขาวชิา / จ านวนนักศกึษา    
ที่ส่งกิจกรรมฝึกฯ ให้นักศกึษา 

 

 

 

ตัวอย่าง 

4) ระบุช่ืออธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช
ลงนาม 
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           กรมราชทัณฑ์  :  มีหนังสือตอบกลับมหาวิทยาลัย อนุญาตให้มหาวิทยาลัยจัดส่งกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะ โดยสั่งการให้เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ส่งกิจกรรมให้ผู้ต้องขังที่เป็นนักศึกษา
ของ มสธ. ท ากิจกรรมให้แล้วเสร็จและจัดเก็บส่งกลับไปยังมหาวิทยาลัย ดังตัวอย่างหนังสือในภาคผนวก (ข) 
                  5. รับทราบการสั่งการจากกรมราชทัณฑ์ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเป็นการ   
ภายในเพื่อรับผิดชอบ และด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                         ศูนย์บรกิารการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า/เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ 
                          - รับทราบการสั่งการจากกรมราชทัณฑ์ และ 
                          - ด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา) ตามโครงสร้าง 

การบริหารงานของแต่ละเรือนจ า/ทัณฑสถานเพ่ือรับผิดชอบและด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทั- 
ธรรมาธิราช (ปฏิบัติงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา)  
 
ขั้นตอนที่ 2  ระหว่างการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
                 ระหว่างการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ประกอบด้วย 4 ล าดับขั้นตอน ตั้งแต่ล าดับที่ 
6 – 9  ได้แก่   
                 6. รับทราบการอนุญาตให้ส่งกิจกรรมฝึกฯ จากกรมราชทัณฑ์ มีการประสานงานร่วมกับ
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า/เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

       7. ท าหนังสือขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกฯ ให้นักศึกษา ถึงผู้บัญชาการเรือนจ า/ 
ผู้อ านวยการทัณฑสถานต้นสังกัดที่นักศึกษาต้องขัง เสนอผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาลงนาม 
                 8. ท าหนังสือส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษาที่ต้องขังเป็นรายบุคคล 
                 9. รวบรวมและตรวจสอบรายงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาเพ่ือส่งคืน
ส านักบริการการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

                  6. ส านักบริการการศึกษารับทราบการอนุญาตให้ส่งกิจกรรมฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ  
  จากกรมราชทัณฑ์ 

                     - ส านักบริการการศึกษามีการประสานงานร่วมกับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ        
ในเรือนจ า/ เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สอบถามปัญหาต่าง ๆ (ถ้ามี)   
ติดต่อทางโทรศัพท์/ ผ่านไลน ์เช่น ติดตามกิจกรรมที่ส่งให้นักศึกษา ในกรณีท่ีได้รับคืนล่าช้า นักศึกษา   
ย้ายเรือนจ าไม่ได้รับกิจกรรมฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ เป็นต้น 
                     - ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า/ เรือนจ า/ทัณฑสถานรับทราบการ
ประสานงานจาก ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด าเนินการด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

                         1) เบิกตัวนักศึกษา 
                         2) จัดสถานที่ให้นักศึกษาท ากิจกรรม 
                         3) มอบกิจกรรมที่ได้รับมาให้นักศึกษา (ระยะเวลาท ากิจกรรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์) 
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                       4) รวบรวมกิจกรรมที่นักศึกษาท าเสร็จแล้วส่งกลับคืนมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด คือ หลังจากนักศึกษาได้จัดท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยภายใน อย่างน้อย  1  สัปดาห์ 
โดยแยกซองตามชุดวิชาและสาขาวิชา  (ตามที่มหาวิทยาลัยจัดส่งซองใส่เอกสารไปให้) ทั้งนี้ ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 
                7. ท าหนังสือขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฎิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษา ถึงผู้บัญชาการ
เรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน ต้นสังกัดท่ีนักศึกษาต้องขัง เสนอ ผู้อ านวยการส านักบริการ
การศึกษาลงนาม โดยด าเนินการ ดังนี้ 
                     - จัดท าเป็นหนังสือภายนอก (ใช้กระดาษตราครุฑ) เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส านัก
บริการการศึกษากับเรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ลงนามโดย ผู้อ านวยการส านักบริการ
การศึกษาท าหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้อ านวยการทัณฑสถานต้นสังกัดที่นักศึกษาต้องขังเพ่ือ
ขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของสาขาวิชา/ชุดวิชา จ านวน/ราย และขอให้ทาง
เรือนจ าอนุญาตให้นักศึกษาท ากิจกรรม และส่งกลับคืนมายังส านักบริการการศึกษารายละเอียด ดังนี้ 
                       1) ท าหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้อ านวยการทัณฑสถานต้นสังกัดที่ มี
นักศึกษาต้องขังเพ่ือขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ระบุสาขาวิชา/ชุดวิชาอะไรบ้าง 
ให้กับนักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าหรือต้องขังในทัณฑสถาน ให้ระบุจ านวนนักศึกษาที่ต้องขังในสถานที่
นั้น ๆ มีจ านวนกี่ราย 
                        2) ขอความอนุเคราะห์จากเรือนจ า/ทัณฑสถาน อนุญาตให้นักศึกษา ชื่อ/ สกุล  
รหัสนักศึกษา จัดท ากิจกรรมให้แล้วเสร็จและส่งกลับมายังส านักบริการการศึกษา ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เพ่ือให้ทันต่อการประมวลผลสอบไล่ตามก าหนดของมหาวิทยาลัย  

หมายเหตุ  :  จะมีข้อควรปฏิบัติการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ า แนบไปในหนังสือขอ
อนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฎิบัติเสริมทักษะไปถึงผู้บัญชาการเรือนจ า/ ผู้อ านวยการทัณฑสถานต่าง ๆ  
ข้อความ ดังนี้ 

ข้อควรปฏิบัติการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ า 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2561 

1. ให้นักศึกษาจัดท ารายงานให้แล้วเสร็จ 
2. ให้นักศึกษาฝนใบกรอกคะแนน (ใบสีม่วง) ด้วยดินสอด า 2B) 
3. รวบรวมเอกสารส่งกลับส านักบริการการศึกษา (ตามที่อยู่ในซองจดหมายที่แนบมาให้)

 - รายงานกิจกรรมของนักศึกษา 
          -  ใบฝนคะแนนสีม่วง 

(รวบรวมส่งกลับมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 14 มกราคม  2562 

     ดังแสดงในภาพที่ 4.11 ตัวอย่างหนังสือภายนอก เรื่องการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ า  
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  หมายเหตุ  : ข้อความที่ขีดเส้นใต้ ในหนังสือภายนอก เปลีย่นแปลงข้อความโดยอธิบาย ดังนี้ 
1) ระบุ วันท่ี/ เดือน/ พ.ศ. หนังสือขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกปฎิบัติเสริมทักษะไปถึง 

ผู้บัญชาการเรือนจ า/ ผู้อ านวยการทัณฑสถาน สถานท่ีต้นสังกัดท่ีนักศึกษาต้องขัง 
2) ระบุเรียนผู้บัญชาการเรือนจ าสถานท่ีไหน/ผู้อ านวยการทัณฑสถานสถานท่ีไหน/สิ่งท่ีส่งมาด้วยมี 

อะไรบ้าง ระบุข้อมูลให้ครบ 
3) ระบุ ภาคการศึกษา/สาขาวิชาอะไร/ ชื่อชุดวิชาอะไร/ ต้องขังที่ไหนบ้าง มีนักศึกษาท่ีต้องขัง 

ท้ังหมดจ านวนกี่ราย 
                              4) ระบุชื่อสถานท่ีต้องขัง/ชื่อสกุล รหัสนักศึกษา/ส่งกลับภายในวันท่ีเท่าไร    

                           5) ระบุชื่อผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาลงนาม 

       ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างหนังสือภายนอก เรื่องการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาในเรือนจ า 

ตัวอย่าง  1) ระบุ วันท่ี/ เดือน/ พ.ศ. ที่
ส่งกิจกรรมฝึกฯให้นักศกึษา 

2)  ระบุเรียนผู้บัญชาการ/ 

ผู้อ านวยการทัณฑสถาน/  

     สิ่งที่ส่งมามีอะไรบ้าง 

3) ระบุ ภาคการศกึษา/สาขา 

วชิา/ ช่ือชุดวชิา/ ต้องขังที่ไหน 
จ านวนก่ีราย 

5)  ระบุช่ือผู้อ านวยการส านัก
บริการการศึกษาลงนาม 

4)  ระบุช่ือสถานที่ต้องขัง/ช่ือ

สกุล รหสันักศึกษา/ส่งกลับ
ส านักบริการฯ ภายในวันที่    
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           ผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน  :  มีหนังสือตอบกลับมายังส านักบริการ
การศึกษา โดยทางเรือนจ า/ทัณฑสถานด าเนินการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้ผู้ต้องขังที่เป็น
นักศึกษามสธ. และจัดเก็บรายงานส่งกลับไปยังส านักบริการการศึกษา ดังตัวอย่างหนังสือในภาคผนวก (ข) 
เมื่อด าเนินการขออนุญาตจัดส่งกิจกรรมฝึกฯ ของนักศึกษาไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานต้นสังกัดที่นักศึกษา
ต้องขังแล้ว ส านักบริการการศึกษาจึงท าการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ไปยังนักศึกษาเป็นรายบุคคล
ต่อไป 

                8. ท าหนังสือส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษาที่ต้องขังเป็นรายบุคคล  
                    ส านักบริการการศึกษาท าหนังสือส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้ผู้ต้องขังที่เป็น
นักศึกษา มสธ. ทุกคนที่ต้องขังในแต่ละเรือนจ าและทัณฑสถานต่างๆ ทั่วประเทศ ทุกภาคการศึกษาใหจ้ัด 
ท า เป็นรายงานโดยนักศึกษาต้องท าด้วยลายมือหรือ พิมพ์  จ านวน  1 ฉบับ  ส่ งกลับ ไปยั ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
                    - จัดท าเป็นหนังสือภายนอก (ใช้กระดาษตราครุฑ) เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส านัก
บริการการศึกษาส่งไปยังนักศึกษาที่ต้องขังในแต่ละเรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ลงนามโดย 
ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา ถึงนักศึกษาเป็นรายบุคคลท าหนังสือส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติ           
เสริมทักษะระบุสาขาวิชา/ชุดวิชา ให้นักศึกษาท ากิจกรรมและส่งกลับคืนไปยังส านักบริการการศึกษา 
รายละเอียดดัง ภาพที่ 4.12 
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หมายเหตุ  : ข้อความที่มีการขีดเส้นใต้  ในหนังสือภายนอก หมายความว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง      
ข้อความโดยอธิบาย ดังนี้ 
                       1) ระบุ วันท่ี/ เดือน/ ปีพ.ศ. ท่ีส่งกิจกรรมฝึกฯ ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
                       2) ระบุช่ือนักศึกษา/สิ่งที่ส่งมามีอะไรบ้าง    

                         3) ระบุ ภาคการศึกษาที่ส่งกิจกรรม/ ช่ือชุดวิชา/ สาขาวิชา/ก าหนดวันส่งคืน   
                           4) ระบุช่ือผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาลงนามในหนังสือ 

 

   ภาพที่ 4.12 หนังสือส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษาที่ต้องขังเป็นรายบุคคล 

 
 
 

ตัวอย่าง 

1) ระบุ วันที่/ เดือน/ พ.ศ. 
ที่ส่งกิจกรรมฝึกฯ ให้นักศึกษา  

(2 ) ระบุชื่อนักศึกษา/สิ่งที่
ส่งมามีอะไรบ้าง 

(4) ระบุชื่อผู้อ านวยการ
ส านักบริการการศึกษาลงนาม 

 

(3 ) ระบุภาคการศึกษา/   

ชื่อชุดวิชา/สาขาวิชา/ 
ก าหนดวนัส่งคนื  
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รูปแบบซอง  :  ส าหรับใส่กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่ส านักบริการการศึกษาส่งไปยังเรือนจ า
และทัณฑสถาน  เป็นการเฉพาะ (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งในกรณีท่ีเรือนจ าและทัณฑสถาน   
ส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษาท าเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปยังมหาวิทยาลัย)  
 

                                         
 
 

 

      ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างรูปแบบซองใส่กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส่งไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถาน  

 
  

ตัวอย่าง 

          
 

 

ผู้น าส่ง 

ส านักบริการการศึกษา 

ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ต าบลบางพูด   อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี        
  

กรุณาน าส่ง 

                                                

 
ผู้อ านวยการทัณฑสถาน/ผู้บัญชาการ............................ 

ที่อยู.่............................................................................. 

.....................................................................................  

.....................................................................................  

จังหวัด........................................................... 

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น)/    ปณ .หลักสี ่

ฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร 

บริการธุรกิจตอบรับ 
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     9. รวบรวมและตรวจสอบรายงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาส่งคืนส านัก 
        บริการการศึกษา   
ระหว่างส่งกิจกรรมฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ มีการติดต่อ และประสาน ติดตาม ไปยังฝ่ายการศึกษาของ 
เรือนจ าสอบถามว่า นักศึกษาได้รับกิจกรรมฝึกฯ เรียบร้อยแล้ว หรือว่ามีการย้ายสถานที่ต้องขัง และการ
ติดตามประสานขอรับกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะคืนในกรณีที่ส่งมาล่าช้าเพ่ือให้ทันต่อการประมวลผล
สอบไล่ของส านักทะเบียนและวัดผล 

     ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า และทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
  ผู้ประสานงานเป็นการภายในเพื่อรับผิดชอบและด าเนินการด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
             1) เบิกตัวนักศึกษา 
             2) จัดสถานที่ให้นักศึกษาท ากิจกรรม 
             3) มอบกิจกรรมที่ได้รับมาให้นักศึกษา (ระยะเวลาท ากิจกรรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์) 
             4) รวบรวมกิจกรรมที่นักศึกษาท าเสร็จแล้วส่งกลับคืนมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด คอื หลังจากนักศึกษาได้จัดท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยภายในอย่างน้อย 1  สัปดาห์ โดยแยกซองตาม
ชุดวิชาและสาขาวิชา (ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งซองใส่เอกสารไปให้) ทั้งนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 

            - เรือนจ าและทัณฑสถานที่มีนักศึกษาต้องขัง ต้องด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องตามระเบียบของเรือนจ าให้นักศึกษาส าหรับท ากิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เมื่อนักศึกษาท า
เสร็จเรียบร้อยแล้วทางเรือนจ าต้องตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลักฐานส่งคืนส านักบริการการศึกษาทาง
ไปรษณีย์โดยไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ประกอบไปด้วย   1)  ใบเซ็นชื่อของนักศึกษา   2)  ใบฝนคะแนนของ
นักศึกษา และ 3) กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษาจัดท าเป็นรายงาน 

             - ทางเรือนจ าเก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลของนักศึกษาส่งคืนส านักบริการการศึกษาทางไปรษณีย์
โดยไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง โดยได้แนบซองใส่เอกสารไปพร้อมกับกิจกรรม  
 
ผู้น าส่ง เป็นเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
         เรือนจ าและทัณฑสถานท าการเก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลของนักศึกษาส่งคืนส านักบริการ
การศึกษา ได้แก่  1. ใบเซ็นชื่อของนักศึกษา  2. ใบฝนคะแนนของนักศึกษา และ  3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะที่นักศึกษาจัดท าเป็นรายงานเสร็จแล้ว ใส่ซองที่ส านักบริการการศึกษาจัดส่งไปพร้อมกับ
เอกสาร ส่งกลับคืนให้ส านักบริการการศึกษา ซองส าหรับใส่กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาที่
เรือนจ าและทัณฑสถานต้องส่งกลับไปยังส านักบริการการศึกษา (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง) 
รูปแบบตามตัวอย่างด้านล่าง 
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      ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างรูปแบบซองทีเ่รือนจ าและทัณฑสถานต้องส่งกลับคืนส านักบริการการศึกษา   

 
ขั้นตอนที่  3 หลังการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเสร็จสิ้น  

                  มีขั้นตอน/กระบวนการ ในล าดับ 10 ดังนี้ 
                 10. รวบรวมและตรวจสอบรายงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ที่ได้รับจากเรือนจ า
และทัณฑสถานส่งให้สาขาวิชาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดย 
                ส านักบริการการศึกษาเก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูล/กิจกรรมตามข้อ 9  ตรวจสอบและเก็บ

รวบรวมหลักฐานส่งคืนให้สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

                 - จัดท าหนังสือภายใน (ใช้กระดาษบันทึกข้อความ) ลงนามโดย ผู้อ านวยการส านักบริการ
การศึกษา ถึง ประธานสาขาวิชา เพ่ือส่งรายงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาในเรือนจ า   

ตัวอย่าง 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาน าส่ง 

ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค  ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตู้ ปณ.     ที่ท าการไปรษณีย ์ 

จังหวัดนนทบุรี        

 

ผู้น าส่ง 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

..................................................  
 

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น)/    ปณ .หลักสี ่

ฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร 

บริการธุรกิจตอบ
รับ 
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ทีไ่ด้รับจากเรือนจ าส่งกลับคืนมาให้ในชุดวิชาอะไร จ านวนกี่ราย  ดังตัวอย่าง บันทึกข้อความขอส่ง
รายงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาในเรือนจ าฯ  
  

 

 

 

           

             หมายเหตุ  : ข้อความที่มีการขีดเส้นใต้ ในหนังสือภายนอก หมายความว่า จะมีเปลี่ยนแปลง  
                               ข้อความ โดยอธิบาย ดังนี้ 

         1) ระบุ วันท่ี/ เดือน/ ปีพ.ศ. ท่ีส่งรายงานกิจกรรมฝึกฯ ให้สาขาวิชา  
                                 2) ระบุเรียนประธานสาขาวิชาอะไร/ ภาคการศึกษาที่เท่าไร 
                                 3) ระบุช่ือชุดวิชา จ านวนนักศึกษากี่รายที่ท ากิจกรรมส่ง 

                                   4) ระบุช่ือผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษาลงนามในหนังสือ 

             ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างขอส่งรายงานกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาในเรือนจ า 

(1) ระบุ วันที่/ เดือน/ พ.ศ. ที่ส่งรายงาน 

(4) ช่ือผู้อ านวยการส านัก 
บริการการศึกษาลงนาม 

 

(2) ระบุประธานสาขาวิชา/  
ภาคการศึกษา 

 

ตัวอย่าง 

(3) ระบุช่ือชุดวิชา จ านวน  
  นักศึกษาที่ท ากิจกรรมส่ง 
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           กรณีที่ไม่ได้รับกิจกรรมฝึกฯ ส่งกลับคืนมา ทางส านักบริการการศึกษาต้องด าเนินการติดตาม 
ประสานไปยังเรือนจ าต่าง ๆ ที่เป็นต้นสังกัดที่นักศึกษาต้องขังให้ส่งกิจกรรมฝึกฯ กลับคืนไปยังมหาวิทยาลัย
ทุกคน 

                เม่ือส านักบริการการศึกษารวบรวมหลักฐาน/กิจกรรมที่ได้รับกลับคืนมาจากเรือนจ า

และทัณฑสถานทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วจึงท าหนังสือส่งรายชื่อนักศึกษาพร้อมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ    

เสริมทักษะให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ตรวจให้คะแนนกิจกรรมของนักศึกษา เมื่อเสร็จเรียบร้อย

แล้วสาขาวิชาจะท าการส่งคะแนนให้ส านักทะเบียนและวัดผล (ตามระยะเวลาที่ส านักทะเบียนและวัดผล

ก าหนด) ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

                โดยที่ส านักทะเบียนและวัดผลจะท าการประสานมาท่ีส านักบริการการศึกษา โดยขอข้อมูล
รายละเอียด ได้แก่ ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์ของวิทยากรผู้ตรวจกิจกรรม สาขาวิชา จ านวนชุดวิชา รหัสชุด
วิชา รายชื่อนักศึกษาและต้นสังกัดที่ต้องขัง โดยที่ส านักทะเบียนและวัดผลจะด าเนินการติดตามผลจาก
สาขาวิชาอีกครั้ง หากได้รับคะแนนกิจกรรมของนักศึกษาล่าช้าหรือเลยก าหนดระยะเวลาส่งมอบคะแนน 
 
 
 
                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 บทที่ 5 

                วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

               นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับผู้ต้องขัง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมราชทัณฑ์ตลอดระยะเวลาเกือบ 
34 ปีที่ผ่านมา มสธ. ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลส าหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังที่กระจายอยู่ตาม
เรือนจ า และทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นในทุกปี 
และมีผู้ต้องขังจ านวนมากส าเร็จการศึกษาไปแล้วหลายรุ่นในการจัดการศึกษาของ มสธ. ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ต้องขังเลือกศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยใช้มาตรฐานการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน การบริการการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
                ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 36 ปี โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์ ที่ได้จัดการเรียนการสอนให้แกผู่้ต้องขังในทัณฑสถานและเรือนจ าต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ โดยศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา ได้รับผิดชอบการ
ให้บริการการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษามาโดยตลอด ปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเป็นการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ แทนการให้อาจารย์เดินทาง
ไปฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม  (แบบเผชิญหน้า )  ซึ่งต้องปรับเปลี่ยน ไปตามบริบทของแต่ละสถานการณ์
เพ่ือให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  

      การด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดฝึกปฏิบัติ -      
เสริมทักษะให้แก่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยสามารถ
สรุปประเด็นปัญหาที่พบในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าและ       
ทัณฑสถานที่ผ่านมา ทั้ง 2 รูปแบบ ดังนี้ 
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     สรุปปัญหาในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน 

  รูปแบบท่ี 1  :  การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามนอกมหาวิทยาลัย (แบบเผชิญหน้า)  

    ตารางที่ 5.1 สรุปประเด็นปัญหาที่พบในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

ปัญหา ค าอธิบายรายละเอียด 

1. ด้านการบริการการศึกษา - การส่งเอกสารการสอนและผลสอบล่าช้า มีผลกระทบต่อการลง 
ทะเบียน การบริการการศึกษา และการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

2. ได้รับข้อมูลรายชื่อ 
    นักศึกษาล่าช้า 

- ได้รับข้อมูลจากส านักทะเบียนและวัดผลล่าช้า ท าให้การติดต่อและ
ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรือนจ าและ 
ทัณฑสถานที่นักศึกษาต้องขัง กรมราชทัณฑ์ หน่วยจัดฝึกฯ ต้องขอ
อนุญาตเบิกตัวนักศึกษาไปยังสถานที่จัดฝึกปฏิบัติฯ  คือที่เรือนจ า
กลางบางขวาง ท าให้กระชั้นชิดไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ล่วงหน้า 1 เดือน  ท าให้ส านักบริการการศึกษาต้องเร่งด าเนินการ 
และบางรายนักศึกษาพลาดโอกาสในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติฯ 

3. การเปลี่ยนแปลง  
   สถานภาพของนักศึกษา 
   ที่เป็นผู้ต้องขัง 

- นักศึกษาบางรายพ้นโทษแล้ว แต่ส านักบริการการศึกษายังคงได้รับ
รายชื่อ และที่อยู่เดิมในเรือนจ า ท าให้นักศึกษาพลาดโอกาสในการ
เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ    
- นักศึกษาเพ่ิงได้รับโทษแต่ไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพให้
ส านักบริการการศึกษาทราบ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดโดยยังคงแจ้งให้ 
นักศึกษามาเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามปกติที่ มสธ. เป็นต้น 

4. ระบบฐานข้อมูล              
ไม่เป็นปัจจุบัน ( เช่น การย้าย
เรือนจ าของนักศึกษาที่ต้องขัง) 
 

- ไม่ได้รับแจ้งการย้ายผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์/ส านักทะเบียนและ
วัดผล ท าให้ ส านั กบริการการศึกษาจัดส่งข้อมูลไปที่ อยู่ เดิม           
มีผลกระทบต่อนักศึกษาและบางรายท าให้นักศึกษาไม่มีชื่อเข้าฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะได้ทันก าหนดเวลา    

5. ด้านการจัดการเรียน  
   การสอน 

- ข้อจ ากัดในการรับข้อมูลข่าวสาร การจัดอาจารย์เข้าไปจัดกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม ขาดอุปกรณ์ท่ีใช้กับสื่อ 

6. ด้านสื่อการเรียนการสอน - มีข้อจ ากัดส าหรับนักศึกษาที่ต้องขังในการเข้าถึงสื่อบางชนิด 
โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทีต่้องใช้เป็นสื่อประกอบในการฝึกฯ 

7. ด้านการวัดและประเมินผล - บางชุดวิชาจัดส่งผลคะแนนสอบได้ล่าช้า เนื่องจากต้องจัดฝึกฯ    
ให้ใกล้เคียงกับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กรมราชทัณฑ์ได้ย้ายผู้ต้องขังพร้อมกันในรอบเดียวกัน   
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      ตารางที่ 5.1 (ต่อ ) 

  ปัญหา ค าอธิบายรายละเอียด 

8. สถานที่คับแคบ - สถานที่ ในการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะส าหรับนักศึกษา         
ไมเ่อ้ืออ านวย เนื่องจาก คับแคบเพราะใช้สถานที่ในการจัดฝึกปฏิบัติฯ  
ทีเ่ดียวกัน พร้อมกันหลายชุดวิชาและหลายสาขาในบางภาคการศึกษา 

9. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช ้
    มีข้อจ ากัด 

- วัสดุ อุปกรณ์ไม่สามารถน าเข้าไปฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา  
ได้ใช้ปฏิบัติจริง เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่อง กฎ ระเบียบของเรือนจ า        
ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงและรับได้ไม่ทัดเทียมเท่านักศึกษาทั่วไป 

10. เวลาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ 
     เสริมทักษะมจี ากัด 

- มีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามให้แก่นักศึกษา        
ที่ต้องขังในเวลาที่จ ากัด  คือใช้เวลา 2 วันท าการ ท าให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ไม่เต็มที่ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ภาคสนามให้แก่นักศึกษาทั่วไปที่มาฝึกภาคสนามที่ มสธ. ซึ่งใช้เวลา       
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ จ านวน 3 วันครึ่ง   

11. ต้องการให้มีการจัดฝึกฯ 
     ตามศูนย์ฯ ที ่
     กรมราชทัณฑ์ก าหนด 

- กรมราชทัณฑ์มีความประสงค์ขอให้ มสธ. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัด
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังโดยขอให้มีการย้ายไปจัด
ฝึกตามศูนย์ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดในแต่ละจังหวัดเพ่ือแบ่งเบาภาระของ
กรมราชทัณฑ์ในการน านักศึกษาทั้งหมดเข้ามาฝึกปฏิบัติที่ส่วนกลาง      
ที่เดียว คือ ที่เรือนจ ากลางบางขวาง ท าให้มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 
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 สรุปปัญหาในการจัดส่งกิจกรรมทดแทน แทนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามให้แก่ 
นักศึกษาที่ตอ้งขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน 

รูปแบบที่  2 : เป็นการจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปให้นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ า/       
ทัณฑสถาน จัดท าเป็นรายงานส่งกลับไปให้คณาจารย์ประจ าชุดวิชาเป็นผู้ให้คะแนน โดยเก็บ          
คะแนนเต็ม 60 คะแนน 

   ตารางที่ 5.2 สรุปปัญหาในการจัดส่งกิจกรรมทดแทนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

ปัญหา ค าอธิบายรายละเอียด 

1. การจัดส่งกิจกรรมล่าช้า  - บางสาขาวิชา/ชุดวิชาที่มีเนื้อหามาก ยาก ส่งมาล่าช้าหรือกระชั้นชิด    
มีผลกระทบในการจัดส่งกิจกรรม ท าให้ส านักบริการการศึกษาส่งกิจกรรม
ไปให้นักศึกษาท าล่าช้าและนักศึกษาบางรายก็ไม่ท ากิจกรรมส่ง เมื่อมีการ
ติดตาม แจ้งว่ายาก ท าไม่ได้/ท าไม่ทัน ในระยะเวลาที่ก าหนด      

2. ด้านการบริการการศึกษา - ต่อเนื่องจากข้อ 1. เมื่อบางสาขาวิชามีการส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติ      
เสริมทักษะส าหรับนักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าให้ส านักบริการการศึกษา
ล่าช้าไม่ตรงตามก าหนดเวลา ท าให้มีผลกระทบต่อระบบการจัดส่งและ
นักศึกษาที่อยู่ปลายทางได้รับล่าช้า    

3. นักศึกษาร้องเรียนให้ลด
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 

- นักศึกษาบางรายร้องเรียนให้ลดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน เนื่องจาก      
มีการปรับรูปแบบเป็นการจัดส่งกิจกรรมไปให้นักศึกษาท า แทนการฝึก
ปฏิบัติ เสริมทักษะภาคสนาม (แบบเผชิญหน้า) ซึ่งไม่ได้ฝึกปฏิบัติฯ       
กับสถานการณ์จริง     

4. ด้านการวัดและประเมินผล 1. บางชุดวิชาจัดส่งผลคะแนนกิจกรรมไปยังส านักทะเบียนและวัดผล
ล่าช้า อาจเป็นเพราะยังไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ และ 
2. ทางเรือนจ าและทัณฑสถาน (บางแห่ง) ก็ส่งกิจกรรมที่นักศึกษาท า
เสร็จแล้วให้ส านักบริการการศึกษาล่าช้าด้วยเช่นกัน  

            การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ให้แก่นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
ระดับปริญญาตรี พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคจากการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สามารถน าทฤษฎี  
SWOT มาท าการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะได้ SWOT คือ 
ชื่อของทฤษฎีหนึ่งทางด้านการตลาด ที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น    
ในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ส าหรับการวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต   
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   หลักการส าคัญของ SWOT คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง     
รู้จักสภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์โอกาส - อุปสรรค จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดยุทธศาสตร์และการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์   
ขององคก์รในระดับท่ีเหมาะสมต่อไป  

            ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอก
และภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาส      
ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการ
วิเคราะห์  SWOT  นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์  การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้องค์กรเกิด
การพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม  

     1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Inside out) คือปัจจัยในการพิจารณาท่ี  
                   1.1 จุดแข็ง  (Strengths) คือ ข้อได้เปรียบหรือความโดดเด่นของหน่วยงาน 
                   1.2 จุดอ่อน  (Weaknesses) คือ ข้อเสียเปรียบหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา 
                2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Outside out) คือปัจจัยภายนอกพิจารณาที่ 
                   2.1 โอกาส (Opportunities) คือ สิ่งที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อหน่วยงาน 
                   2.2 อุปสรรค (Threats) คือ สิ่งที่ส่งผลกระทบทางลบต่อหน่วยงาน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Inside out)   
         การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชา      
นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาที่เป็น
ผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
         1. ด้านการบริการการศึกษา  
         2. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
         3. ด้านสื่อการเรียนการสอน  
         4. ด้านการวัดและประเมินผล  
         5. ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมีการควบคุม และ
สามารถสรุปประเด็นความส าเร็จและปัญหาที่จะต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป   
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1. ด้านการบริการการศึกษา 
         จุดแข็ง   
         1) มสธ. มีการจัดบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังหลายด้านโดยมีมาตรฐาน 
เดียวกันกับนักศึกษาอ่ืน ได้สร้างความประทับใจให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังที่ฝักใฝ่เรียนรู้ รักการเรียน
ให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามคุณภาพที่ก าหนดเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สนใจเรียน   
ได้เลือกเรียน  
       2) มสธ. ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักและเสริมด้วยการแนะแนววิธีการศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
       3) มสธ. อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาท่ีเป็นผู้ต้องขังไม่ว่าจะอยู่ในเรือนจ าใด และ 
       4) มสธ. ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากกรมราชทัณฑ์ที่ เอ้ือต่อการให้บริการ
การศึกษาโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ และเน้นการให้บริการในมาตรฐานเดียวกันกับ
นักศึกษาโดยทั่วไปของ มสธ. ที่เป็นเช่นนี้เพราะในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. ที่จัด
ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานนั้นล้วนเป็นวิสัยทัศน์ และนโยบายในการประสานความ
ร่วมมือจากทั้ง 2 องค์กรหลัก คือ ทั้งจาก มสธ. ที่ยึดหลักปรัชญาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทางไกลส าหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงในขณะที่กรมราชทัณฑ์มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน  โดยมุ่งที่การเปิดโอกาสทางการ
ศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับไปประพฤติ
ปฏิบัติดี และเมื่อพ้นโทษไปแล้วไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าขึ้นอีก และด้วย มสธ. เป็นมหาวิทยาลัย
เปิดที่จัดการศึกษาในระบบการเรียนการสอนทางไกล นักศึกษาจึงศึกษาได้ด้วยตนเองจากสื่อหลักและ
สื่อเสริม ทั้งนี้เพราะเอกสารการสอนประจ าชุดวิชาของ มสธ. มีลักษณะเป็นบทเรียนโปรแกรม ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยค าอธิบายลักษณะและเนื้อหาของชุดวิชา วัตถุประสงค์ของชุดวิชา วิธีการศึกษา 
แนวคิดการท ากิจกรรมท้ายบท การประเมินผลตนเองทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนและการสอบ เป็นต้น 
ซึ่งเอกสารการสอนในแต่ละชุดวิชานักศึกษาสามารถศึกษาซ้ าหลายครั้งจนเกิดความรู้ความเข้าใจ   
อย่างแท้จริง ด้วยความส าคัญดังกล่าวนี้เอกสารการสอนประจ าชุดวิชาจึงถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่ส าคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย 

       จุดอ่อน  

      1) นักศึกษาได้รับเอกสารการสอนและผลสอบล่าช้า ท าให้ต้องลงทะเบียนเรียนล่าช้าไปด้วย 
    2) มีข้อจ ากัดในการลงทะเบียนเรียนการฝากให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าด าเนินการมีขั้นตอน
ค่อนข้างยุ่งยาก 
       3) การจัดบริการการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังยังท าได้ไม่เต็มที่ และ 
      4) มีข้อจ ากัดในการจัดการสอนเสริม และจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ส าหรับจุดอ่อนในการ
จัดบริการบริการการศึกษาให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานนั้น ส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการได้รับเอกสารการสอนประจ าชุดวิชา และการได้รับผลการสอบช้า           



74 

 

กรมราชทัณฑ์ได้ช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ด้วยการขอรับบริจาคเอกสารการสอนประจ าชุดวิชาจาก
นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว แต่การแก้ปัญหาก็ท าได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ในการแก้ประเด็นปัญหานี้ 
มสธ. ควรส ารวจจ านวนชุดวิชาที่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ต่อไปพร้อมรับลงทะเบียนแทนส านักทะเบียนและวัดผล และแจ้งส านักบริการการศึกษาทราบเพ่ือการ
จัดส่งเอกสารการสอนประจ าชุดวิชานั้น ๆ ไปเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ฯ ก่อนน าไปให้กับนักศึกษาที่เป็น
ผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานต่อไป นอกจากนี้ มสธ. ยังจ าเป็นจะต้องมอบหมายให้ศูนย์        
วิทยพัฒนาแต่ละแห่งเข้าไปชี้แจงท าความเข้าใจ และแนะแนววิธีการเรียนพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นกับการเรียนการสอนในระบบทางไกลกับ  มสธ. ให้นักศึกษาที่ เป็นผู้ต้องขังและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ าและทัณฑสถานทราบอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
      จุดแข็ง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเอกสารการสอนเป็นสื่อหลักซึ่งนักศึกษาที่เป็น
ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เท่าเทียมกับนักศึกษาอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายนอกเรือนจ าหรือ  
ทัณฑสถาน เอกสารการสอนเป็นเอกสารทางวิชาการที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  ท าให้นักศึกษา
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถย้อนกลับไปทบทวน หรือศึกษาท าความเข้าใจใหม่ได้ง่าย    
ที่เป็นเช่นนี้เพราะเอกสารการสอนประจ าชุดวิชาซึ่งเป็นสื่อหลักที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้นนั้น นักศึกษา   
ที่สมัครเข้าเรียนในระบบทางไกลกับ มสธ. ที่มีพ้ืนฐานการศึกษาเดิมที่แต่ละสาขาวิชาก าหนดไว้ก็จะ
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองทั้งนี้เพราะในตัวเอกสารการสอนแต่ละชุดวิชาจะมีค าอธิบายถึงขั้นตอน 
และวิธีการที่นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจะเริ่มตั้งแต่ค าอธิบายชุด
วิชา วัตถุประสงค์ของชุดวิชา รายชื่อหน่วยการสอน วิธีการเตรียมตัวเพ่ือการศึกษาด้วยตนเอง  การ
ประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน การศึกษาเอกสารการสอน การท ากิจกรรม รวมทั้งการท า
กิจกรรมเสริมการศึกษา เช่น ศึกษาจากวีซีดีเสริมประจ าชุดวิชา การฟังรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ 
และการเข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี) เป็นต้น  นอกจากนี้เอกสารการสอนประจ าชุดวิชาดังกล่าว 
นักศึกษายังสามารถใช้อ่านได้หลายครั้งจนเกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี  

       จุดอ่อน  

           1) มีข้อจ ากัดในการแจ้งข่าวสาร 
          2) ข้อจ ากัดในการจัดให้อาจารย์เข้าไปฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาต่าง ๆ  
         3) ขาดอุปกรณ์ส าหรับการใช้สื่อ และนักศึกษาไม่สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากซีดีที่  
มสธ. จัดส่งไปให้พร้อมกับเอกสารการสอนประจ าชุดวิชาได้ 
          4) มีข้อจ ากัดในการใช้สื่อทางวิทยุและโทรทัศน์ไม่สะดวก และ 
             5) มีข้อจ ากัดในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ที่ท าให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังไม่ได้รับความ 
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สะดวกในการเดินทาง ไป - กลับ เพราะกรมราชทัณฑ์มีนโยบายให้เดินทางช่วงที่มีการย้ายผู้ต้องขัง  
เท่านั้น เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และ  
            6) มีข้อจ ากัดในการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุม 
            ส าหรับจุดอ่อนในการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลของ มสธ. ดังกล่าว ความล่าช้า
และความไม่สะดวกต่าง ๆ ส่วนหนึ่ง อาจเกิดจากมีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือผู้กระท าผิด ส่งสิ่งของที่ผิด
กฎหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เงิน หรือยาเสพติด ดังนั้น เรือนจ าและทัณฑสถานจึงอาจใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบนาน ประกอบกับในบางครั้งผู้ต้องขังอาจลงทะเบียนเรียนล่าช้าจึงส่งผลให้
ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก มสธ. ช้าเช่นกัน ส่วนในเรื่องการจัดอาจารย์เข้าไปสอนเสริมในเรือนจ า
และทัณฑสถานก็นับว่าเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญเช่นกัน ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยกับกรมราชทัณฑ์มีข้อตกลง
ร่วมกันว่าในการจัดสอนเสริมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนจริงในชุดวิชาเดียวกันตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป (โดยต้องตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนกับส านัก
ทะเบียนและวัดผล) ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถจัดสอนเสริมได้เฉพาะเรือนจ าจังหวัดใหญ่ที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด ส าหรับวิธีการแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องดังกล่าวนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ควรจะแนะน าให้เรือนจ าและทัณฑสถานในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ พยายามให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าหรือทัณฑสถานแต่ละแห่งรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมนักศึกษา และให้นักศึกษาลงทะเบียน
ในชุดวิชาเดียวกันให้ได้จ านวนถึงเกณฑ์ ก็จะสามารถเปิดท าการสอนเสริมได้ แต่หากนักศึกษาต่างคน
ต่างลงทะเบียนเรียนโดยไม่ปรึกษากันก็อาจจะท าให้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดและไม่สามารถด าเนินการจัด
สอนเสริมได้ ส าหรับจุดอ่อนในการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. ที่จัดให้กับ
นักศึกษา ที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานนั้น มสธ. ไดด้ าเนินการประสานงานกับส่วนส่งเสริม
การศึกษา ส านักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้สื่อเสริมต่าง ๆ      
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้เครื่องรับฟังวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ เครื่องเล่นซีดี วีซีดี และ  
ดิวีดี เป็นต้น ซึ่งในเรื่องนี้ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาได้ด าเนินการประสานไปยังเรือนจ า
และทัณฑสถานที่มีนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังศึกษาในระบบการสอนทางไกลกับ มสธ. แล้ว ทั้งนี้ เรือนจ า
และทัณฑสถานส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เช่น เรือนจ ากลางบางขวาง เรือนจ ากลาง
นครศรีธรรมราช ยกเว้นในบางแห่งเท่านั้นที่ไม่มีจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิดเท่านั้นส่วนเรื่องการขออนุญาตใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นยังเป็นนโยบายข้อจ ากัดของ    
กรมราชทัณฑ์อยู่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันความปลอดภัยภายในของเรือนจ าและทัณฑสถานนั้น ๆ 
เป็นส าคัญ 
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3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
       จุดแข็ง  
         1) มีสื่อสิ่งพิมพ์หรือเอกสารการสอนเป็นสื่อหลัก นักศึกษาใช้เป็นต าราในการเรียนและมี
แบบฝึกหัดให้ท า ดังนั้นการจัดให้มีสื่อเสริมอื่นๆ เพ่ิมเติมถือว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อหลัก 
          2) มสธ.จัดสื่อเสริมไว้ให้นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังได้ใช้และเข้าถึงได้เช่นเดียวกับท่ีจัดให้นักศึกษา
อ่ืน ๆ ที่เป็นเช่นนี้เพราะสื่อสิ่งพิมพ์ หรือเอกสารการสอนประจ าชุดวิชาจะเป็นสื่อหลักที่ส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. เพราะเป็นเอกสารประจ าชุดวิชาที่ผลิตขึ้นในรูปคณะกรรมการ   
ท าให้มีการตรวจสอบทั้งความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ การเรียงล าดับความยากง่าย ความเป็น
ปัจจุบัน ตลอดทั้งการน าไปใช้โดยพิจารณาให้อยู่ในกรอบขอบข่ายของเนื้อหาชุดวิชาวัตถุประสงค์ และ
แนวคิด กิจกรรม ตลอดทั้งการประเมินผลตนเองทั้งก่อนและหลังเรียน ทั้งยังก าหนดให้นักศึกษาต้อง
ศึกษาจากสื่อเสริมอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น วีซีดี ประกอบชุดวิชารายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสืออ่านประกอบ การสอนเสริม และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะวิชาชีพ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
เสริมความแข็งแกร่งให้กับเอกสารการสอนประจ าชุดวิชานั้นๆ อีกด้วย ซึ่งก็นับว่าเป็นจุดแข็งของสื่อ
การเรียนการสอนประเภทสื่อหลักในระบบการสอนทางไกลของ  มสธ. ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นสื่อที่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าสื่อเสริม
ประเภทอ่ืน 

       จุดอ่อน  
          1) มีข้อจ ากัดในการใช้สื่อที่ทันสมัย นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังยังไม่สะดวกท่ีจะเข้าถึง เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับในการควบคุมผู้ต้องขัง และ 
          2) การใช้สื่อเสริมในเรือนจ าและทัณฑสถานบางแห่งมีข้อจ ากัด ส าหรับจุดอ่อนการใช้สื่อใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ มสธ. ที่จัดให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังนับว่าเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ      
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเรือนจ าและทัณฑสถานเป็นสถานที่มีความเปราะบางอาจจะมีข้อบกพร่อง
และจุดอ่อนส าหรับการกระท าผิดกฎระเบียบของเรือนจ าทั้งในส่วนตัวของผู้ต้องขังเอง และในส่วนของ
ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนที่มีมูลเหตุจูงใจในการท าผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบติดต่อข่าวสารกับภายนอก 
การส่งสิ่งของต้องห้าม หรือยาเสพติด หรือโทรศัพท์มือถือเข้าไปในเรือนจ าและทัณฑสถานที่มักปรากฎ
อยู่ เนือง ๆ ด้วยเหตุนี้ เรือนจ าและทัณฑสถานบางแห่งที่มี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ านวนน้อย             
ไม่เพียงพอกับการที่ต้องจัดก าลังเพื่อควบคุมนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง มสธ. ที่ต้องการศึกษาจากสื่อเสริม 
เช่น ซีดี วีซีดี และดีวีดี เป็นต้น ส่วนสื่อเสริมประเภทรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิ ทยุ
โทรทัศน์ ซึ่งช่วงเวลาที่ มสธ. ออกอากาศก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้ต้องขังต้องขึ้นตึกนอน  ซึ่งก็ไม่สะดวก
เช่นกัน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ มสธ. ควรเปลี่ยนแปลงหรือ ก าหนดเวลาในการออกอากาศให้เหมาะสม
กับช่วงเวลาที่นักศึกษาท่ีเป็นผู้ต้องขังสะดวก สามารถศึกษาได้  
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4. ด้านการวัดและประเมินผล 
   จุดแข็ง 
          1) การอ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่สอบในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ มสธ. 
ได้รับความร่วมมือในการจัดสอบเพ่ือประเมินผลการศึกษา ซ่ึงเป็นการเปิดกว้างในการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล และการเปิดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการเสริมสร้ างการพัฒนาศักยภาพ          
ของผู้ต้องขังตามเจตนารมณ์ของ มสธ. และกรมราชทัณฑ์ 
          2) มสธ. ได้รับความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ในการโยกย้ายนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังเข้าสอบ 
ในสถานที่ที่กรมราชทัณฑ์จัดให้ และ 
          3) การวัดและประเมินผลการศึกษาของ มสธ. เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเป็น
มาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาปกติภายนอกเรือนจ าที่เป็นเช่นนี้เพราะมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า      
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล มสธ. ต้องให้บริการการศึกษาโดยให้เข้าใกล้ถึงตัวนักศึกษาให้มาก
ที่สุดในลักษณะ “ส่งถึงบ้าน บริการถึงตัว” ดังนั้น ไม่ว่านักศึกษาจะเป็นประชาชนกลุ่มใดเป็นผู้ต้องขัง  
ผู้พิการ หรือแม้ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยก็ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้อย่าง
ทั่วถึง ดังนั้น การอ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่สอบให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังให้กระจาย  
ไปในเรือนจ าและทัณฑสถานที่นักศึกษาต้องโทษอยู่นั้น จึงนับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญของมสธ.            
ที่ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์และรือนจ า/ ทัณฑสถานนั้น ๆ 
เป็นอย่างดีซึ่งการวัดและประเมินผลกับนักศึกษาที่ เป็นผู้ต้องขังดังกล่าว  มหาวิทยาลัยปฏิบัติ          
เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกันกับนักศึกษาปกติที่อยู่ภายนอกเรือนจ า  อย่างไรก็ดีส าหรับนักศึกษาปกติ
ทั่วไปที่อยู่ภายนอกเรือนจ า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการสอบ โดยให้นักศึกษาสามารถ
เลือกสอบวัดผลตนเองได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (walk-in-exam) ซึ่งระบบนี้ ก็อาจพัฒนาและมาใช้
สอบกับนักศึกษาท่ีเป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานได้ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป 

          จุดอ่อน  
          1) ข้อสอบยากและขาดการแนะแนวการเตรียมสอบ ท าให้นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ซึ่งต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการเรียนมากขึ้น และ  
          2) การให้เกรดหรือผลการศึกษาแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืน และไม่กระจายคะแนน
ส าหรับจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของ  มสธ.    
จัดให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่นักศึกษาที่เป็น
ผู้ต้องขังต้องการให้แต่ละชุดวิชามีคะแนนเก็บระหว่างภาคร่วมกับการสอบวัดและประเมินผล      
ปลายภาคเช่นเดียวกันกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ แทนการสอบวัดและประเมินผลปลายภาค       
เพียงครั้งเดียว เพ่ือให้มีโอกาสสอบผ่านมากกว่า 
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5.  ด้านการบริหารจัดการ 
         จุดแข็ง 
          5.1 ด้านนโยบาย 
               1) ด าเนินการวิเคราะห์ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน โดยค านึงถึง 
สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
               2) มีแผนการด าเนินงาน และมีผู้รับผิดชอบเป็นรูปธรรม 

          5.2 ด้านบุคลากร   
                1) มีการก าหนดตัวบุคลากรที่รับผิดชอบ ระยะเวลา และช่องทางไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ระบบ มีความรู้ ความพร้อม และจิตส านึกในการให้บริการ อุทิศตน และเสียสละ  มีศักยภาพ
รับผิดชอบให้บริการในวันฝึกปฏิบัติเสริมทักษะได้ทุกครั้ง   
                2) มีการอ านวยการการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เป็นไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนของส านักบริการการศึกษา 
               3) มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีทุกครั้ง ตลอดจนสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
               4) สามารถตอบปัญหาและตอบข้อสงสัยให้กับนักศึกษา/ อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องได้
ถูกต้องและรวดเร็ว 

          5.3 ด้านระบบ  
               1) มีกระบวนการท างานเชิงระบบ น าข้อมูลจากทุกช่องทางมาประมวลผลท าให้สามารถ
ด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาจุดอ่อนให้เหมาะสมกับการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแต่ละชุดวิชา   
ตามผลการประเมิน  
               2) ส านักบริการการศึกษา สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน กระบวนการในการท างานที่ซ้ าซ้อนลง 
               3) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาให้บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยทราบเพื่อปรับปรุง และพัฒนา 
               4) มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม การจัดส่งจดหมาย แจ้งข่าวสาร นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะเป็นรายบุคคล 
               5) มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้อย่างเพียงพอ     

        จุดอ่อน  
               1) จ านวน อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการในวันฝึกปฏิบัติเสริมทักษะมีไมเ่พียงพอ 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดส าหรับนักศึกษาทีต่้องขังทางเรือนจ าและทัณฑสถานบางแห่ง ห้ามน าสื่อ และวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เข้าไปฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาได้ 
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               2) บางสาขาวิชา/ชุดวิชาไม่ได้ประสานงานในรายละเอียดของการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ส่งผลกระทบท าให้หน่วยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไม่สามารถจัดเตรียม
รายละเอียดดังกล่าวได้ทัน จึงท าให้ติดขัดไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเป็น 
               3) สถานที่จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในเรือนจ ากลางบางขวาง คับแคบ ได้แก่ ห้องประชุม 
เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะพร้อมกันหลายสาขาวิชา และหลายชุดวิชาพร้อมกัน
บางภาคการศึกษามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมาก  
               4) ส านักทะเบียนและวัดผล ส่งข้อมูลนักศึกษาให้ส านักบริการการศึกษาล่าช้า กระชั้นชิด 
และในบางกรณีนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ แต่ฐานข้อมูลที่อยู่ของส านักทะเบียนและวัดผล
ของนักศึกษายังไม่เป็นปัจจุบัน ยังคงส่งที่อยู่เก่าของนักศึกษามาให้ ท าให้นักศึกษาไม่ได้รับจดหมาย
แจ้งใหเ้ข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตามก าหนดการ 
               5) มีข้อจ ากัดในการลงทะเบียนฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ กรณีที่นักศึกษาฝากให้เจ้าหน้าที่
เรือนจ าด าเนินการจะมีข้ันตอนค่อนข้างยุ่งยาก 
               6) ส านักบริการการศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการได้เป็นเอกภาพ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น ส านักเทคโนโลยีการศึกษา กองกลาง ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักทะเบียนและวัดผล             
กรมราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางบางขวาง รวมทั้งเรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ที่มีนักศึกษาต้องขังเรียน
กับมสธ. ถ้าขาดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะมีผลกระทบต่อ
ระบบงานในส่วนต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Outside out)   
       โอกาส อุปสรรคข้อจ ากัด เมื่อพิจารณาจากปัจจัยภายนอก มีดังนี้  
        1. โอกาส ความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์และภาพลักษณ์การเปิดโอกาสทางการศึกษา          
ให้ผู้ต้องขังท าให้ มสธ. เป็นที่ได้รับการยอมรับจากสังคม 
        2. ข้อจ ากัด พบว่า ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท าความร่วมมือในการจัดการเรียน        
การสอนร่วมกับกรมราชทัณฑ์มีมากขึ้น ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง ซึ่ง มสธ.      
ยังขาดการจัดการที่เอ้ือต่อการแข่งขัน เช่น การจัดระบบ การจัดทรัพยากรด้านการศึกษาให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น  
        3. นักศึกษาที่มาเรียนกับมหาวิทยาลัย บางท่านอาจเรียนไม่จบตามระยะเวลาที่ก าหนด
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในสถานภาพที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน ท าให้ต้นสังกัดไม่สามารถ
น ามาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะได้ทันเวลา   
        4. ได้รับเอกสารการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ อาจตกหล่น เนื่องจากนักศึกษาเป็นผู้ต้องขัง หรือมี
การย้ายสถานที่ต้องขังท าให้ไม่ได้รับเอกสาร หลักฐานการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะหรือเมื่อได้รับการ
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ติดต่อจากมหาวิทยาลัยได้รับล่าช้า และ/หรือไม่ทันเวลาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะท าให้
ขาดโอกาสโดยปริยาย   
        5. ต้องจัดระบบ ระเบียบ วินัยให้กับตัวเอง โดยไม่มีผู้ควบคุม ชี้แนะ โดดเดี่ยวต้องบริหาร
จัดการในชีวิตตัวเอง ซึ่งนักศึกษาหลายรายยังไม่คุ้นเคยกับการศึกษานอกชั้นเรียน ในระบบการศึกษา
ทางไกล 
        6. ควรมีการติดตามผลบัณฑิตที่เป็นผู้ต้องขัง ที่ส าเร็จการศึกษาจาก มสธ. แล้ว เพ่ือน าข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่ ผู้ต้องขัง เพ่ือ
พัฒนาสื่อเสริมให้เหมาะสมส าหรับนักศึกษาที่ด้อยโอกาส โดยใช้แนวทางที่จัดให้นักศึกษาที่เป็น
ผู้ต้องขังเป็นพื้นฐาน 

แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 

         ในฐานะที่ผู้เขียนรับผิดชอบงานฝึกปฏิบัติเสริมทักษะโดยตรงมาเป็นระยะเวลายาวนานการจัด
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส าหรับนักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน ตลอดเวลาที่ผ่านมานับจาก
การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะครั้งแรกจนถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดฝึกฯ หน่วยบริการจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะ มิได้หยุดนิ่งได้พยายาม แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้งานที่รับผิดชอบ
ก้าวหน้ารวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (นักศึกษา) 
มากขึ้น อันจะส่งผลที่ดีในภาพรวมต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้สร้างความภูมิใจที่ดีให้กับหน่วยจัดฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์บัณฑิตที่เป็นผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดี มีความรู้ สู่สังคม ให้มี
ความพร้อมทีจ่ะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป   
         การพัฒนาระบบบริการจะประสบผลส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัย และบุคลากรทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในด้านต่าง ๆ           
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

         ด้านนโยบาย 
                 1. ควรมีการประสานนโยบายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมราชทัณฑ์          
อย่างต่อเนื่องที่เข้มข้นและเข้มแข็งในการสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการพัฒนาด้านการจัดการเรียน
การสอน และโครงการความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
                 2. ควรมีนโยบายระดับมหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริการไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ และมุ่งนโยบายในเชิงรุกที่เข้มข้น 
                 3. ควรมีนโยบายระดับหน่วยงานในการพัฒนาระบบบริการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างเป็นระบบในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
                4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมรูปแบบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเพ่ิมทักษะในวิชาชีพมากกว่าที่เป็นอยู่ กล่าวคือจากประสบการณ์ที่จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและ
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คลุกคลีกับทั้งทางวิทยากรและนักศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้เพ่ิมเวลาของการฝึกปฏิบัติ        
เสริมทักษะ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่หรือเท่ากับนักศึกษาทั่วไป แต่อาจจะสร้างปัญหาในเรื่องของเวลา      
ที่จะต้องเป็นภาระต่อเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเรือนจ าและทัณฑสถานต่าง  ๆ ที่ต้องดู และรับผิดชอบ         
ต่อนักศึกษาที่ต้องขังมากขึ้นกว่าเดิม แต่ทั้งนี้ อาจมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุป      
ที่ลงตัวทั้งสองหน่วยงาน 

        ด้านการบริหารจัดการ        
                 1. ควรมีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสม่ าเสมอ       
เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน       
อย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้การท างานร่วมกันและการส่งงานต่อเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ      
มีบรรยากาศของการท างานเป็นทีมงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การบริการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จะท าให้มีระบบการบริการที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานอย่างเข้มแข็ง 
                 2. ควรมีการวางแผนและการท างานในเชิงรุกร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
                 3. ควรมีการปรับปรุงระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือก่อ เกิดให้
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
                 4. ควรมีแผนงานและมาตรการที่ชัดเจน ตอบสนองนโยบายของการพัฒนาระบบบริการ
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกระดับของการให้บริการ  
                 5. การแจ้งนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแต่ก่อนล่าช้า ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
มีแผนก าหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ชัดเจนว่าสิ้นสุดเมื่อใด ถ้าหากมีการยืดหยุ่น
ให้ลงทะเบียนล่าช้าก็จะส่งผลกระทบต่อการแจ้งนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ หรือ วิธีที่ 2 
คือให้เจ้าหน้าที่ของส านักทะเบียนและวัดผลประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของ
ส านักบริการการศึกษาโดยตรงและเร่งด่วนรวดเร็ว ในการส่งรายชื่อของนักศึกษาที่ให้ลงทะเบียนได้
ล่าช้าในชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างต่อเนื่องและจริงจัง   

         การพัฒนาด้านบุคลากร 
                 1. ควรมีการเสริมสร้างจิตส านึกการให้บริการ (service mind) แก่บุคลากรทุกระดับ   
ในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย สร้างเสริมขวัญและก าลังใจกับผู้ให้บริการให้มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ให้บริการอย่างเข้มข้นและเข้มแข็ง 
                 2. ควรมีการพัฒนาความรู้  ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางและเทคนิคการให้บริการ            
ที่ประทับใจแก่บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น     
ส่งบุคลากรของหน่วยบริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปฝึกอบรมเพ่ิมเติม ศึกษาดูงาน ประชุม/สัมมนา
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ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน โดยการจัดสังสรรค์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชา ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล หน่วยยานพาหนะ กรมราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางบาง
ขวาง เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมทักษะในการจัดฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะและให้บริการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง      
เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ และสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ในการท างานอันจะเป็นประโยชน์โดยตรง            
ต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวมต่อไป  
                 3. เสริมสร้างความร่วมมือในการให้บริการและให้ตระหนักถึงการบริการที่เป็นไป         
ในทิศทางเดียวกันและให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
                 4. เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงควรปรับรูปแบบหรือเพ่ิม     
ช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
                 5. การจัดเตรียมงานการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ในส่วนของบางสาขาวิชา/ บางชุดวิชา   
ยังมีการล่าช้าอยู่ ทั้งการเตรียมต้นฉบับของเอกสารประกอบการส่งกิจกรรมไปยังนักศึกษา เช่น 
เอกสารการบ้านของนักศึกษา ฯลฯ หน่วยบริการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ส านักบริการการศึกษา 
มักจะได้รับในเวลาที่กระชั้นชิดท าให้เกิดปัญหาในเชิงบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร         
เป็นอันมาก จึงต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบได้ด าเนินการกับข้อมูลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและ
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน  

         ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
        1. ทางกรมราชทัณฑ์ และเรือนจ า/ทัณฑสถานควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเข้ายังสถานที่จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในเรือนจ าตามกลุ่ม
การผลิตของชุดวิชา โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล และควบคุมอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทางเรือนจ า 
และผู้เรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากการปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ
เพ่ือไมใ่ห้มีข้อแตกต่างไปจากนักศึกษาปกตทิั่วไปมากนัก    

         ด้านสถานที่ มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพะกิจในเรือนจ าแห่งใหม่เพ่ิมเพ่ือเตรียม
รองรับนักศึกษา 

        มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพะกิจในเรือนจ าแห่งใหม่เพ่ิมเพ่ือเตรียมรองรับ
นักศึกษา เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเดิมมีไม่เพียงพอ คับแคบ มีการใช้ห้อง
ประชุมร่วมกัน มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะพร้อมกันหลายชุด หลายสาขาวิชาพร้อม ๆ กัน บางภาค
การศึกษามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากท าให้มีปัญหาในการใช้สถานที่ภายในห้องประชุมของ
เรือนจ ากลางบางขวาง เช่น เสียงดัง บางชุดวิชาเปิดวีดิโอบรรยาย/ ให้นักศึกษาฝึกพูดในที่สาธารณะ 
เป็นต้น เรือนจ ากลางบางขวางควรจัดหาสถานที่เพ่ิมเติมเฉพาะภายใน หรือบริเวณใกล้เคียง เพ่ือให้มี
พ้ืนทีส่ าหรับการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
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          ด้านเทคโนโลยี 

                   1. มีการจัดวางระบบเทคโนโลยีและระบบเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ที่เอ้ือต่อการให้การ
บริการด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดสรรอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีคอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
ที่รวดเร็ว แม่นย า มีระบบออนไลน์ที่เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
จัดส่งข้อมูลจากส านักทะเบียนและวัดผล ถึงส านักบริการการศึกษา ถึงสาขาวิชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีความถูกต้องรวดเร็ว  
          2. เพ่ิมความหลากหลายประเภทของอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่น ามาใช้ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
                    3. เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงควรเพ่ิมรูปแบบการให้บริการ  
ที่หลากหลายสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย       
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์กลุ่ม ฯลฯ โดยต้องประสานนโยบายความร่วมมือกันระหว่าง มสธ.       
กับกรมราชทัณฑ์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง แต่ทั้ งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ            
กรมราชทัณฑ ์
                    4. รีบเร่งการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลให้ถูกต้อง น่าเชื่อถือพร้อมใช้ ให้ส าเร็จ
โดยเร็ว  โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลมีความทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วน 
ที่จ าเป็นส าหรับการใช้งาน  เช่น ในกรณีที่นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังต้องการทราบข้อมูลที่ตนเอง
ลงทะเบียนเรียนเพ่ือที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสามารถ
สืบค้นและตอบข้อมูลให้นักศึกษาทราบได้ในทันที เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

                    1. ในอนาคต มหาวิทยาลัยอาจมีการปรับรูปแบบการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดเป็นคู่ขนานทั้ง 2 รูปแบบ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละสถานที่เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน ซึ่งมีความ
พร้อม/ความถนัดและโอกาสในแต่ละสถานที่ของเรือนจ าให้สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องขังในเรือนจ าว่าจะเลือกเป็นการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม (แบบเผชิญหน้า) หรือ
ท าเป็นกิจกรรมส่งกลับไปยังมหาวิทยาลัยเหมือนในปัจจุบัน  
                   2. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส าหรับนักศึกษาที่เป็น
ผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว โดยมี
การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานการจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ
และวิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียด เพ่ือช่วยลดความผิดพลาดอันอาจเกิดจากการไม่รู้งาน ช่วยลด
ระยะเวลาในการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและส าเร็จ
ในเวลาอันรวดเร็วขึ้น และเป็นการช่วยลดระยะเวลาการสอนงานให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่  
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                   3. ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส าหรับนักศึกษาที่เป็น
ผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานเป็นการเฉพาะในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
เข้าใจขั้นตอน กระบวนการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรือนจ า ที่มีกฎ ระเบียบที่แตกต่างไป     
จากการปฏิบัติงานกับนักศึกษาโดยปกติทั่วไป ที่อิงระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการ    
ยุคใหม่ที่จะต้องมีการน าการบริหารจัดการของระบบเชิงบริหารเข้ามาด าเนินการประยุกต์ใช้ เช่น การ
บริหารจัดการ 4 M’s อันประกอบไปด้วย คน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และการจัดการ
(Management) ซึ่งในทุกปัจจัยมีความส าคัญในระดับที่เท่า ๆ กัน โดยถ้าขาดปัจจัยในข้อใดข้อหนึ่ง
องค์กรอาจจะไม่สามารถด าเนินการท างานไปให้ถึงในระดับที่ตั้งเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้ ทักษะการบริหารจัดการในเรื่องของการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก โดยเฉพาะด้านการประสานงานกับกรมราชทัณฑ์และเรือนจ าต่าง ๆ ที่มีผู้ต้องขังเรียน มสธ. 
ซึ่งมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ในยุคที่ เข้มงวด  เพ่ือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง แม่นย าอย่างรวดเร็ว และมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด        
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เราอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีการใช้เทคโนโลยี (Technology) เข้ามาช่วย     
ในการท างาน มีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บข้อมูล ใช้ระบบ      
อินเตอร์เนต (Internet) ค้นหาข้อมูลที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับองค์กร เพราะฉะนั้นเทคโนโลยี
(Technology) คงเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญในการท างานขององค์กรอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีกับองค์กร
คือท าให้ช่วยประหยัดเวลา (Time) ในการท างานขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/โลกาภิวัฒน์
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