รายงานการวิจัยเรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย สุโขทั ยธรรมาธิราช 2) เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกั บการสอนของ
คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
3) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
การศึกษาครั้งนี้มีประชากร และตัวอยางประชากร คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จํานวน 363 คน นักศึกษาที่เขารับอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 10,981 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามคณาจารย
แบบสอบถามนักศึกษา และรวบรวมขอมูลตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 8 หนวยงาน ขอมูลเชิง
ปริมาณวิเคราะหขอมูลดวยรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ
ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตร 12 สาขาวิชา จํานวน 79 หลักสูตร แยกเปนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 48 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 20 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่มีการ
กําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี / คนควาอิสระ จํานวน 63 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 77 ชุดวิชา
1.2 มีชุดวิชาที่เปดสอนจํานวน 457 ชุดวิชา แยกเปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตร /
ปริญญาตรี 359 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท 96 ชุดวิชา และระดับปริญญาเอก 2 ชุดวิชา มีชุดวิชาที่มี
การเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning) จํานวน 99 ชุดวิชา โดยแยกเปนชุดวิชา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 32 ชุดวิชา และชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 67 ชุดวิชา
1.3 มี ก ารจั ด อบรมเข ม ชุ ด วิ ช าประสบการณ วิ ช าชี พ ให นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป
การศึกษา 2/2551 ทั้ง 12 สาขาวิชา จํานวนชุดวิชา 38 ชุดวิชา เปนจํานวน 100 ครั้ง มีนักศึกษาที่เขา
รับการอบรมเขมประสบการณวิชาชีพ จํานวน 8,525 คน
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1.4 มีการจัดอบรมเขมพิเศษชุดวิชาใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7 สาขาวิชา รวม
ชุดวิชา มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมพิเศษชุดวิชา จํานวน 813 คน
1.5 มีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชานักศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา 2/2551 จํานวน 6
สาขาวิชา 22 ชุดวิชา 30 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน 2,160 คน และนักศึกษามี
ความพึงพอใจตอการจัดฝกอบรมในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.40)
1.6 มีการสอนเสริมทั่วประเทศ ปการศึกษา 2/2551 จํานวน 7 สาขาวิชา โดยเมื่อ
เปรียบเทียบนักศึกษาลงทะเบียน จํานวน 91,393 คน กับนักศึกษาเขารับการสอนเสริม จํานวน
9,866 คน คิดเปนรอยละ 10.80 และเมื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยสอนเสริม
พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ นระดับปานกลาง ( X = 3.40)
1.7 มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา (สัมมนาเสริม/เขมชุดวิชา สัมมนาเขม
วิทยานิพนธ 1-3 การศึกษาคนควาอิสระ และ อบรมเสริม / เขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ)
จํานวนครั้ง 1,837 ครั้ง และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 26,008 คน
1.8 มีจํานวนชุดวิชาในคลังขอสอบ จํานวน 141 ชุดวิชา มีการออกขอสอบใหม จํานวน 81
ชุดวิชา มีจํานวนชุดวิชาที่ปรับปรุงขอสอบ จํานวน 118 ชุดวิชา
1.9 มีการจัดใหนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู มีการฝกจํานวน 426 ชั่วโมง มีนักศึกษาเขารับการฝกจํานวน 5,430 คน
1.10 มีการจัดอบรมคณาจารย และบุคลากร ในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอร กวา 30 หลักสูตร จํานวน 426 ชั่วโมง มีผเู ขาอบรมทั้งสิ้น 540 คน
1.11 มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหคณาจารย 12 สาขาวิชา และคณาจารยประจํา
สํานักตางๆ จํานวน 382 เครื่อง จัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการ
จํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศจํานวน 90 เครื่อง และจัดบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
จํานวน 277 เครื่อง มีนักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 5,430 คน
1.12 มีการเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุด และมีผูใชบริการ จํานวน 311,210 คน
2. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ประเด็นของตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.พบวา
2.1 ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยมีความรูความเขาใจ รูเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด
อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.9 และเมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา
คณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 79.6 – 93.1
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2.2 ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยมีมาตรการใหคณาจารยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของ
ผู เ รี ย นและเข า ใจผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คล ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พบว า
มหาวิทยาลัยมีมาตรการใหคณาจารยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.2 และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนมา
ปรับปรุงแผนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 85.6
2.3 ประเด็นที่ 3 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย
ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของ
คณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูใน
ระดับมาก-มากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม คิดเปนรอยละ79.7 - 82.5 และเมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา /
สํานัก พบวา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย ใหเปน
การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของคณาจารย
และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับมาก – มากที่สุด 3
ใน 4 กิจกรรม จํานวน 8 สาขาวิชา / สํานัก
2.4 ประเด็นที่ 4 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยมีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
89.8 และคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและ
นักศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.5 เมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ค ณาจารย มี ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ
78.1 – 98.9
2.5 ประเด็นที่ 5 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยมีการสํารวจ หรือการ
วิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.9 และมีการนําผล
ที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.3 และเมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา มหาวิทยาลัย
มีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการ

ง
สอนที่สอดคลองกั บสภาพการเรีย นรูที่จั ด ใหผูเ รีย นและอิงพัฒนาการของผูเ รีย น โดยเปน การ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพได อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 80.2 และมีการนําผลที่
ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับ
มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 82.9 - 100
2.6 ประเด็นที่ 6 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารย ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู
ของผูเรียน และนําผลการวิจยั ไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.0 และ
เมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวามหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยทาํ
วิจัยเพื่อพัฒนาและนําผลวิจยั ไปใชเพื่อพัฒนาสื่ออยูในระดับมาก - มากที่สุด ทุกสาขาวิชา คิดเปน
รอยละ 77.6 – 99.4
2.7 ประเด็นที่ 7 มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผลการประเมินการเรียน
การสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.7 และเมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา มหาวิทยาลัยมีการ
สงเสริม สนับสนุนใหคณาจารย นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูใ นระดับมาก-มากที่สุด 11 สาขาวิชา/สํานัก
คิดเปนรอยละ 71.3 – 95.1
3. การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยทเี่ นน
ผูเรียนเปนสําคัญ เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.43) และเมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก
พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.43)
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Abstract
The objectives of this research were to : 1) study various information relating to instruction
provision of Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) ; 2) evaluate opinions relating to
instruction of faculty in various schools of STOU based on 7 topics of the 17 th Indicator of
the Office of the Commission on Civil Service System Development ; and 3) evaluate opinions of
the STOU students relating to efficiency of the faculty’ learner-centered instruction.
The studied samples consisted of 363 STOU faculty, 10,981 students attending intensive
trainings on professional experience courses at both bachelor and graduate degree levels. The
instruments used in data collection were questionnaires for inquiring the faculty and students.
Various data were also gathered from 8 relevant offices. Quantitative data were analyzed by
percentage, mean, and standard deviation whereas qualitative data were done by content analysis.
Research Findings:
1) Various data relating to instruction provision of STOU were summarized as follows:
1.1 seventy-nine programs in 12 schools were provided as 7 certificate programs, 48
bachelor’s degree level programs, 2 graduate certificate programs, 20 master’s degree level
programs, 2 doctoral’s degree level programs, and 63 programs assigning the students to study as
elective/independent studies for totally 77 courses
1.2 four hundred and fifty-seven courses were provided as 359 certificate/ bachelor’s
degree level courses, 96 master’s degree level courses, 2 doctoral’s degree level courses, and 99
e-learning courses comprising 32 bachelor’s degree level courses and 67 graduate’s degree level
courses
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1.3 thirty-eight intensive trainings for professional experience courses at bachelor’s
degree level were provided 100 times by 12 schools to 8,525 students in the 2nd semester of the
academic year 2008.
1.4 course special intensive trainings at bachelor’s degree level were provided by 7
schools to 813 students.
1.5 twenty-two course skill supplementary practices at bachelor’s degree level were
provided 30 times by 6 schools to 2,160 students. The students were totally satisfied with the
practices at the high level (Mean = 4.4).
1.6 supplementary tutorials were provided throughout the country by 7 schools in the
2nd semester of the academic year 2008. About 9,866 from 91,393 students (10.80%) attended the
tutorials were totally satisfied with the instructors at the moderate level (Mean = 3.4).
1.7 interactive activities at graduate student level (course supplementary/intensive
seminar, intensive thesis seminar 1-3, independent study, and intensive seminars for professional
experience courses) were provided 1,837 times to 26,008 students.
1.8 there were test bank collected from 141 courses, new tests from 81 courses, and
improved tests from 118 courses.
1.9 computer practices/ trainings were provided at both bachelor and graduate degree
levels for 426 hours to 5,430 students.
1.10 five hundred and forty faculty and personnel in various programs were trained
relating to computer usage more than 30 computer training courses for 426 hours .
1.11 three hundred and eighty-two computer hardwares were provided to faculty in 12
schools and various offices. Computer service rooms with 90 computer hardwares were
provided to the STOU students at 10 Regional Distance Education Centers throughout the
country and those with 277 computer hardwares for 5,430 master’s degree students at the
Academic Building 3, Floor 2 .
1.12 there were 311,210 students and users of library services
2) evaluation of opinions relating to instruction of the faculty in various schools of STOU based
on 7 topics of the 17 th Indicator of the Office of the Commission on Civil Service System
Development was found that:
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1) 1st topic STOU had promoted the faculty to have knowledge, understanding and target
of education provision and university level programs and they had conducted their provision
according to the specified guideline at the highest level (86.9%). Classifying based on
schools/offices, the faculty had knowledge, understanding and target of education provision and
university level programs at the high-highest levels (79.6-93.1%)
2) 2nd topic STOU had measures for the faculty to analyze learner’s potential and
understood individual learners of both bachelor and graduate degree levels at the highest level
(84.2%). The faculty had utilize results to improve instructor plan in each academic semester
more appropriately at the highest level (85.6%).
3) 3rd topic STOU provided survey or research conduction or instruction efficiency
evaluation based on learner-centered and the faculty had utilize the results to improve instruction
provision with experience provision based on learner-centered by reducing ratio of transferring
knowledge from the faculty and increasing actual practice and learning exchange between faculty
and students at the high-highest levels in 3 out of 4 activities (79.7-82.5 %). Classifying based on
schools/offices, STOU provided survey or research conduction or instruction efficiency
evaluation based on learner-centered and the faculty in 8 schools/offices had utilize the results to
improve instruction provision with experience provision based on learner-centered by reducing
ratio of transferring knowledge from the faculty and increasing actual practice and learning
exchange between faculty and students at the high-highest levels in 3 out of 4 activities (79.782.5 %).
4) 4th topic STOU had enhanced the faculty to have capability in technology utilization
for learning development of the faculty and students at the highest level (89.8%) and the faculty
had
capability in technology utilization for learning development of the faculty and students at the
highest level (87.5%). Classifying based on schools/offices, STOU had enhanced the faculty in all
schools to have capability in technology utilization for learning development of the faculty and
students at the high-highest level (78.1-98.9%)
5) 5th topci STOU had enhanced the faculty to do survey or research or instruction
evaluation in accordance with learning situation which provided to learners and based
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on learners’ development in order to evaluate for developing learning and evaluating learning by
recognizing personal difference and could use results for adapting instruction provision in order
to develop learners with full their potential at the highest level (94.9%). The faculty could use
results for adapting instruction provision in order to develop learners with full their potential at
the highest level (89.3%). Classifying based on schools/offices, STOU had enhanced the faculty
in all schools/offices to do survey or research or instruction evaluation in accordance with
learning situation which provided to learners and based on learners’ development in order to
evaluate for developing learning and evaluating learning by recognizing personal difference and
could use results for adapting instruction provision in order to develop learners with full their
potential at the highest level (80.2%) and the faculty in all schools/offices could use results for
adapting instruction provision in order to develop learners with full their potential at the high to
highest levels (82.9-100%).
6) 6th topic STOU had enhanced the faculty to do research for develop media and
learning of learners and utilize results for developing learners at the highest level (90.0%).
Classifying based on schools/offices, STOU had enhanced the faculty in all schools/offices to do
research for develop media and learning of learners and utilize results for developing learners at
the high to highest levels (77.6-99.4%).
7) 7th topic STOU had enhanced the faculty to utilize results of instruction evaluation to
develop their instruction for developing learners with full their potential at the high level
(79.7%). Classifying based on schools/offices, STOU had enhanced the faculty in 11
schools/offices to utilize results of instruction evaluation to develop their instruction for
developing learners with full their potential at the high to highest levels (71.3-95.1%).
3) evaluation of opinions of the STOU students relating to efficiency of the faculty‘s learnercentered instruction was found that the students had opinions relating to efficiency of the
faculty ‘s learner-centered instruction at the high level (Mean = 4.4). Classifying based on
schools/offices, the students had opinions relating to efficiency of the faculty ‘s learner-centered
instruction at the high level (Mean = 4.4).
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (ตามประเภทการ
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บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยในระบบเปด ยึดหลักการศึกษา
ตลอดชีวิต มุงพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแกผูประกอบอาชีพและขยาย
โอกาสทางการศึกษาสําหรับผูสําเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความตองการของบุคคลและสังคม โดย
มีพันธกิจหลัก 4 ประการคือ (1) พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุงผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ (2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงพัฒนาชุมชน องคกร สถาบัน
ในสังคม เพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู และสังคมฐานความรู (3) วิจัยเพื่อสงเสริมและพัฒนา
องคความรูและภูมิปญญาไทย (4) อนุรักษ ศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจสนับสนุน 1 พันธกิจ
ซึ่งเปนพันธกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงาน
ของทุกพันธกิจ และการพัฒนาองคกรโดยรวม (กองแผนงาน 2552 : 3-1)
ในป พ.ศ. 2552 สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบข า ราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะ
หน ว ยงานที่ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ได มี ก าร
ประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใชตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัด
การศึกษาตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา “การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด” โดยใหกรอบการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหอาจารยประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการ
สอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมใน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ม ากที่ สุ ด เช น การเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได ค น คว า วิ จั ย โดยอิ ส ระในรู ป
โครงการวิจัยสวนบุคคล การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและ
นอกคณะ โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัดประสบการณที่เนน
ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ โดยกํ า หนดจํ า นวนหน ว ยกิ ต หรื อ จํ า นวนชั่ ว โมงเรี ย นในภาคปฏิ บั ติ ใ น
หองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียน มีการเรียน
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การสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
ก.พ.ร.ไดกําหนดประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอย
ละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด
ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ
75 ของคณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาค
การศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา)
ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของ
อาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น
ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ
(อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน
ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ
(อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของ
สถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนโดยการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยน
การจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได
ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอย
ละ 75 ของคณาจารยประจํา) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไป
ใชเพื่อพัฒนาผูเรียน : ในกรณีไดจัดหาสื่อสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เชน สื่อวิทยาศาสตร สื่อสําเร็จรูป สื่อเทคโนโลยี เปนตน สถาบันศึกษา
จะตองมีเกณฑในการคัดเลือกและพิจารณารวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการ
พัฒนาผูเรียนดวย
ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอย
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รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 17
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2552 นั้น มหาวิทยาลัยได
ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยแตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวยตัวแทนคณาจารยจากทุกสาขาวิชา
เพื่อทําการวิ จัยและจัดทําสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยสอบถามจากคณาจารย
โดยตรง สอบถามจากนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูล
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ การวิจัยในเรื่องดังกลาวจะมีสวนทําใหมหาวิทยาลัยมีรายงานการวิจัย
เสนอ ก.พ.ร.ไดครอบคลุมทุกประเด็น และนําผลการวิจัยปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.2 เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
2.3 เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 การวิจยั ครั้งนี้มุงประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.2 กลุมผูใหขอมูล เปนคณาจารยที่ทําหนาที่สอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชาและ 2 สํานัก
จํานวน 363 คน (ไมรวมคณาจารยที่ลาศึกษาตอ) และนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
จํานวน 10,981 คน ที่เขารับการอบรมเขมพิเศษชุดวิชา ปการศึกษา 2/2551 ในชวงเดือน มกราคมพฤษภาคม 2552
3.3 ตัวแปรสําคัญในการประเมิน ประกอบดวย
3.3.1 ขอมูลตางๆที่เกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกอบดวย จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน จํานวนหลักสูตรที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือก
เสรี/คนควาอิสระ จํานวนชุดวิชาที่เปดสอน จํานวนการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
ใหนกั ศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนการจัดอบรมเขมพิเศษชุดวิชาใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี

4

จํานวนชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning) จํานวนการจัดฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะชุดวิชา จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการสอนเสริม และการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยสอนเสริม ขอมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา
3.3.2 การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชีว้ ัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
ประกอบดวย
1) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
อุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด
2) สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผล
การวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
3) สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ของคณาจารย ป ระจํ า ของสถาบั น และนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา)
ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของ
อาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น
4) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน
5) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของสถาบันที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนโดยการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการ
จัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได
6) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา
ผูเรียน : ในกรณีไดจัดหาสื่อสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ เชน สื่อวิทยาศาสตร สื่อสําเร็จรูป สื่อเทคโนโลยี เปนตน สถาบันศึกษาจะตองมีเกณฑใน
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การคัดเลือกและพิจารณารวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนาผูเรียนดวย
7) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75
ของคณาจารยประจํา) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
3.3.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยทเี่ นนผูเรียน
เปนสําคัญ

4. นิยามศัพท
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายถึง มหาวิทยาลัยเปดที่ใชระบบการศึกษาทางไกลที่
เอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถใชเวลาวางศึกษาดวยตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียนตามปกติ โดย
นักศึกษาสามารถศึกษาจากสื่อประสมประเภทสิ่งพิมพในรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝก
ปฏิบัติ เทปเสียงประกอบชุดวิชา และหนังสืออานประกอบตางๆ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการ
วิทยุโทรทัศน และการสอนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของ
คณาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ตามประเด็ น การพิ จ ารณา 7 ข อ ของตั ว ชี้ วั ด ที่ 17
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 1) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริม
ใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รู
เปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่
กําหนด 2) สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผล
การวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 3) สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการ
ถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียนใหมากขึ้น 4) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ
(อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน 5) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํา
สวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย
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ประจําของสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนโดย
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนําผลที่ไดมา
ปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได 6) สถาบันอุดมศึกษามีการ
สงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ทําวิจัยเพื่อพัฒนา
สื่อและการเรีย นรู ของผู เ รี ย น และนํ าผลการวิจัย ไปใช เ พื่อพัฒนาผูเ รี ย น : ในกรณีไ ด จัด หาสื่ อ
สําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เชน สื่อวิทยาศาสตร
สื่อสําเร็จ รูป สื่อเทคโนโลยี เปน ตน สถาบันศึกษาจะตองมีเกณฑในการคั ดเลือกและพิจารณา
รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนาผูเรียนดวย 7) สถาบันอุดมศึกษามีการ
สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีการนําผล
การประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ หมายถึง ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนในเรื่อง การถายทอดความรูของวิทยากร การสรางบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู การสรุปสาระสําคัญ การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํากิจกรรรมฝกปฏิบัติ การใช
เอกสารประกอบการสอน ความเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการ
จัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
การวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง กิจกรรมการ
จัด การเรี ยนการสอนที่ มสธ. จั ด ขึ้นโดยยึด หลักความสอดคลองกับความรู ความสามารถและ
ประสบการณของผูเรียนเปนรายบุคคล
การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติ
จริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ มสธ.จัด
ขึ้นในระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผูสอนมีการลดการถายทอด
ความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
การสอนเสริมแบบปกติ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีขึ้นเพื่อมุง
เสริม เนื้อหาสาระในเอกสารการสอนหรือสื่ออื่น ๆ ที่นักศึกษาไดศึกษาดวยตนเอง ใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยคณาจารย มสธ. หรือผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให
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ทําหนาที่เปนอาจารยสอนเสริม ทั้งนี้ การเขารับฟงการสอนเสริมนักศึกษาไมตองเสียคาใชจายใด ๆ
ทั้งสิ้น
การสอนเสริ ม แบบเข ม พิ เ ศษ หมายถึ ง กิ จ กรรมปฏิ สั ม พั น ธ ท างวิ ช าการที่ มุ ง เน น ให
นักศึกษาไดรับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู ทักษะ และประสบการณ ตลอดจนพัฒนาความรู ความ
เขาใจของนักศึกษาใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาจากสื่อเอกสารการสอน หรือสื่อ
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมาแลว
การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัย
กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของชุดวิชาประสบการณวิชาชีพทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ซึ่งแบง
ออกเปนภาคทฤษฎีโดยนักศึกษาตองเขาสอบในสนามสอบ และภาคปฏิบัติที่นักศึกษาทุกคนตอง
เข า อบรมตามวั น เวลา และสถานที่ที่ กํ า หนดให มี ร ะยะเวลาในการเข า อบรมจํ า นวน 4 ½ วั น
นักศึกษาทุกสาขาวิชาจะสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกลาวไดในภาคการศึกษาที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา หรือเหลือชุดวิชาไมเกิน 3 ชุดวิชาสุดทาย ทั้งนี้กําหนดใหมีการประเมินผลคะแนน
นักศึกษาระหวางการเขาอบรมเขมฯ และการสอบภาคปฏิบัติในสนามสอบ เทากับ 60:40
การอบรมเขมพิเศษชุดวิชา หมายถึง การจัดอบรมในชุดวิชาที่มีเนื้อหาคอนขางยากเพื่อให
ความชวยเหลือนักศึกษาที่ศึกษาชุดวิชาในโครงสรางหลักสูตรเหลือไมเกิน 3 ชุดวิชาสุดทายก็จะ
สําเร็จการศึกษาหรือนักศึกษาที่ใกลจะหมดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแตยังสอบไมผานใน
ชุดวิชาที่จัดอบรมเขมพิเศษมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาใหมีโอกาสสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาการอบรมจํานวน 4 ½ วัน หรือ 2 ½ วัน โดยใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาที่จัดการ
อบรมเขมพิเศษในวันสุดทายของการอบรมมีการจัดสอบเพื่อประมวลผลสอบ เสมือนการเขาสอบ
ในสนามสอบจริง ทั้งนี้ การเขารับการอบรมเขมพิเศษใหนักศึกษาสมัครเขาอบรมตามความสมัคร
ใจของนักศึกษา
การใหคะแนน P C R (Participation Contribution Result) หมายถึง รูปแบบการ
ประเมินผลที่ มสธ.ใชในการประเมินผลการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพของสาขาวิชา
ตางๆ ซึ่งมีความหมายคือ
P ยอมาจาก Participation แปลวา การมีสว นรวมในการทํากิจกรรม
C ยอมาจาก Contribution แปลวา การนําเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน
R ยอมาจาก Result แปลวา คุณภาพของผลงาน
คณาจารย หมายถึง อาจารยประจําสาขาวิชาที่ทําหนาที่สอนใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 นําผลการวิจัยไปจัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 17 เพื่อเปนหลักฐาน
ยืนยันในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใน
ปงบประมาณ 2552
5.2 นําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาตางๆ และ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย เรื่ อ งประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2552 ผูวิจัยได
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความหมาย แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและขอมูลเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใช
เปนแนวทางในการศึกษา โดยลําดับเนื้อหาการนําเสนอดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.1 ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.1.1 ปณิธาน
มหาวิทยาลั ย สุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เ ปนมหาวิ ทยาลัย ในระบบเปด ยึด
หลักการศึกษาตลอดชีวิต มุงพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแกผูประกอบ
อาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาตอสําหรับ มัธยมศึกษา เพื่อสนองความตองการของบุคคลและ
สั ง คม ด ว ยการจั ด ระบบการเรี ย นการสอนทางไกล ซึ่ ง ใช สื่ อ การสอนทางไปรษณี ย
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและวิธีการอื่น ที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมตองเขา
ชั้นเรียนตามปกติ
1.1.2 วิสัยทัศน
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เป น มหาวิ ท ยาลั ย เป ด ที่ ใ ช ร ะบบการศึ ก ษา
ทางไกลชั้นนําของโลก ใหการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับทุกคน (กองแผนงาน 2552 : 3-1)
1.1.3 พันธกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี 4 พันธกิจหลักที่สําคัญที่รับใชสังคม คือ
(1) พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุงผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ (2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงพัฒนาชุมชน องคกร สถาบันในสังคม เพื่อนําไปสู
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สังคมแหงการเรียนรู และสังคมฐานความรู (3) วิจัยเพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรูและภูมิ
ปญญาไทย (4) อนุรักษ ศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจสนับสนุน 1 พันธกิจ ซึ่งเปนพันธกิจที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของทุกพันธกิจ
และการพัฒนาองคกรโดยรวม (กองแผนงาน 2552 : 3-1)
1.2 การแบงสวนราชการ
มหาวิทยาลัยแบงสวนราชการออกเปนดังนี้
1.2.1 สาขาวิชาตางๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเทาคณะ รับผิดชอบงานดานวิชาการ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

สาขาวิชาศิลปศาสตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิติศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร
สาขาวิชารัฐศาสตร
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
สาขาวิชานิเทศศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1.2.2 สถาบัน สํานักตางๆ ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุน ทําหนาที่ประสานงานการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (สํานักทะเบียนและวัดผล 2551 : 9-11) ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สํานักวิชาการ
สํานักทะเบียนและวัดผล
สํานักบรรณสารสนเทศ
สํานักบัณฑิตศึกษา
สํานักบริการการศึกษา
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
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7)
8)
9)
10)

สํานักคอมพิวเตอร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักพิมพ
สํานักการศึกษาตอเนื่อง

1.2.3 ศูนยวิทยพัฒนา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการจัดตั้งศูนยวิทยพัฒนา จํานวน 10
ศูนย เพื่อใหบริการดานการเรียนการสอน และบริการวิชาการกระจายไปสูสวนภูมิภาคครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ โดยแตละศูนยมีขอบเขตการบริการครอบคลุมจังหวัดใกลเคียง 5-10 จังหวัด ดังนี้
(ศูนยประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา 2550:2)
1) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลําปาง
2) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสุโขทัย
3) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค
4) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุดรธานี
5) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุบลราชธานี
6) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครนายก
7) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรี
8) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจันทบุรี
9) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช
10) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยะลา
1.3 การจัดการศึกษา
1.3.1 การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใชระบบการเรียนการสอนทางไกล เพื่อถายทอด
ความรูและประสบการณแกนักศึกษาดวยการจัดสาระของหลักสูตรเปนชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหา
สาระและประสบการณตางๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางมีระบบในรูปของชุด
การสอน เรียกวา “ชุดวิชา” ซึ่งแตละชุดวิชามีคาไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทวิภาค ชุดวิชาหนึ่งแบง
หนวยการสอนออกเปน 15 หนวย แตละหนวยการสอนใชเวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมงตอสัปดาห
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษา
ปกติ แตละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห ในแตละภาคการศึกษานักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรีจะตองลงทะเบียนเรียนอยางนอย 1 ชุดวิชาแตไมเกิน 3
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ชุดวิชา สวนระดับบัณฑิตศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนอยางนอย 1 ชุดวิชาแตไมเกิน 2 ชุดวิชา
จนกว า จะครบจํ า นวนชุ ด วิ ช าตามที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต ร โดยมี ร ะยะเวลาไม เ กิ น 3 เท า ของ
ระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดสอนที่ 6 ระดับ คือ
หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปและ 2 ป
หลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ปและ 3 ป
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
ทุกหลักสูตรที่เปดสอน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรอง
คุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเทากับคุณวุฒิของผูจบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยของรัฐโดยทั่วไปและหากเขารับราชการจะไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนใน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนเชนเดียวกับผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงอื่น
1.3.2 หลักสูตรที่เปดสอน
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การเรี ย นการสอน 12 สาขาวิ ช า ได แ ก สาขาวิ ช าศิ ล ปศาสตร
ศึกษาศาสตร วิทยาการจัดการ นิติศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ เศรษฐศาสตร มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร สงเสริมการเกษตรและสหกรณ นิเทศศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พยาบาล
ศาสตร ในปการศึกษา 2551 เปดสอนจํานวน 79 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
7 หลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 48 หลั ก สู ต ร และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
ปริญญาโทและปริญญาเอก) 24 หลักสูตร (สํานักวิชาการ 2552)
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จํานวนหลักสูตร
ประกาศ
ปริญญา
นียบัตร
ตรี
บัณฑิต
5
2
4
11
2
6
3
6
2
5

สาขาวิชา

ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

1. ศิลปศาสตร
2. ศึกษาศาสตร
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ
6. เศรษฐศาสตร
7. มนุษยนิเวศศาสตร
8. รัฐศาสตร
9. สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ
10. นิเทศศาสตร
11. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
12. พยาบาลศาสตร
รวม

1
1
-

2
5
2
3
1
1
1
3

-

1
-

-

2

1
20

2

ประกาศ
นียบัตร

รวม

5
2
-

12
12
14
4
9
4
7
3
8

1
2

-

2
2

1
48

7

2
79

1.4 ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.4.1 ระดับปริญญาตรี
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชใช ร ะบบการศึ ก ษาที่ เ อื้ ออํ า นวยให นัก ศึ ก ษา
สามารถใชเวลาวางศึกษาดวยตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียนตามปกติ เปนวิธีการศึกษาดวยระบบ
การศึกษาที่เรียกวา “ระบบการศึกษาทางไกล”
ระบบการศึกษาทางไกลเปนระบบการศึกษาที่ เ ปดโอกาสใหนัก ศึก ษาที่อยูใ น
ทองถิ่นตางๆ สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตามความพรอม ความสะดวก และความสนใจ
ของตนเอง จากสื่อประสมประเภทสิ่งพิมพในรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียง
ประกอบชุดวิชา และหนังสืออานประกอบตางๆ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน
และการสอนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา
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เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
ความชวยเหลือจากบุคคลอื่นนอยที่สุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใชระบบการถายทอด
ความรู เนื้อหาสาระ ประสบการณ รวมทั้งการประเมินผลการศึกษาดังนี้ (สํานักทะเบียนและวัดผล
2551: 15-22)
1) การศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่สงใหทางไปรษณีย
ก. เอกสารการสอนประจําชุดวิชา เอกสารการสอนประจําชุดวิชาประกอบดวย
คําอธิบายชุดวิชา วัตถุประสงคของชุดวิชา รายชื่อหนวยการสอน วิธีการศึกษา ตลอดจนแผนการ
สอนของหนว ยต างๆ เนื้ อหาสาระในเอกสารการสอนจัด อยูใ นรูปบทเรียนแบบโปรแกรม ซึ่ ง
นักศึกษาจะตองศึกษาเอกสารการสอนทุกหนวยอยางละเอียดพรอมทั้งทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนด
ไวในแตละหนวย
ข. แบบฝกปฏิบัติประจําชุดวิชา ประกอบดวยคําชี้แจงในการใชแบบฝกปฏิบัติ
รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยการสอน แบบประเมินผลตนเองกอนและหลังเรียน ที่วางสําหรับบันทึก
สาระสําคัญ ทํากิจกรรมและทํารายงาน รวมทั้งแบบทดสอบประจําหนวย
ค. เทปเสียง/ซีดีเสียงประจําชุดวิชา มหาวิทยาลัยไดผลิต ซีดีเสียงประจําชุดวิชาใชคู
กับเอกสารการสอน เพื่อขยายเสริมหรือสรุปเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
จัดสงใหนักศึกษาพรอมเอกสารการสอน โดยปกติกําหนดปริมาณไมเกิน 4 แผนตอชุดวิชา ความ
ยาวแผนละ 60 นาที
ง. วีซีดีประจําชุดวิชา บางชุดวิชาที่ตองการขยายความเขาใจในเนื้อหาสาระเอกสาร
การสอนประจําชุดวิชาดวยเสียงและภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยไดผลิตวีซีดีประจําชุดวิชาขึ้น เพื่อ
เสนอเรื่องราวที่สอดคลอง เสริม เติมเต็มเนื้อหาสาระของชุดวิชา ปกติกําหนดปริมาณไมเกิน 2 แผน
ตอชุดวิชา ความยาวแผนละ 60 นาที
จ. ซีดีรอมประจําชุดวิชา มหาวิทยาลัยไดผลิตชุดการสอนดวยคอมพิวเตอรประจํา
ชุดวิชาใชคูกับเอกสารการสอนมีรูปแบบการนําเสนอลักษณะมัลติมีเดียเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระที่
จําเปนในเอกสารการสอนที่แสดงกระบวนการ สาธิต ทดลองหรือการเสนอเรื่องราวเปนกรณี ใน
ลักษณะของสื่อประสมที่เนนปฏิสัมพันธ ปกติกําหนดปริมาณไมเกิน 2 แผนตอชุดวิชา
นอกจากการศึ ก ษาจากวั ส ดุ ก ารศึ ก ษาส ง ให ท างไปรษณี ย แ ล ว มหาวิ ท ยาลั ย
ใหบริการสื่อการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนใหกับนักศึกษา และผูสนใจใน
การศึกษาดวยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่หลากหลายมากขึ้น ไดแก ซีดีรอมประกอบชุดวิชา
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รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน และรายการ ON DEMAND ทางเครือขาย
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2) การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยจัดใหมีรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษา
ทั่วไป ชุดวิชาแกน หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 10 – 12 รายการ ความยาวรายการละ 20
นาที เพื่อเสริมเนื้อหาเปนการขยายโลกทัศนใหกับนักศึกษา จากขอมูลและวิทยากรผูมีประสบการณ
นั ก ศึ ก ษาสามารถรั บ ฟ ง รายการดั ง กล า วได ต ามตารางออกอากาศรายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ จั ด ส ง ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ท า น ล ว ง ห น า โ ด ย แ น บ ไ ป กั บ ข า ว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือติดตามรับฟงวิทยุ Internet ไดที่ www.stou.ac.th คลิกที่
Webcasting และคลิก Live Webcast
3) การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน
มหาวิทยาลัยจัดใหมีรายการวิทยุโทรทัศนเปนสื่อเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุด
วิชาแกน หรือชุดวิชาเฉพาะชุดวิชาละ 3 – 5 รายการ ความยาวรายการละ 20 นาที มุงขยายเนื้อหาที่
เขาใจยากดวยการแสดงเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่สมจริง ถายทอดทัศนะของวิทยากรในแงมุม
ตางๆ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสงตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศนแตละภาคการศึกษาให
นัก ศึกษาทุก คนลว งหนา โดยแนบไปกับขาวมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรื อติ ดตามชม
รายการวิทยุโทรทัศน Internet ไดที่ www.stou.ac.th คลิกที่ Webcasting และคลิก Stou1
ตารางการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศนที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษานั้น
จะจัดพิมพเปนแผนพับสงไปกับขาวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหนักศึกษาทราบลวงหนา
กอนเปดภาคการศึกษา ปจจุบันรายการของมหาวิทยาลัยแพรภาพออกอากาศ 3 สถานี ไดแก
ก. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ
ออกอากาศทุกวัน เวลา 05.00 – 06.00 น.
ข. สถานีวิทยุโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
ออกอากาศ
วันจันทร – วันศุกร
เวลา 18.10 – 20.00 น.
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ออกอากาศ
วันเสาร – วันอาทิตย
เวลา 13.00 – 15.30 น.
เวลา 16.00 – 20.00 น.
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นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DLTV 8 (ชอง 88 )
สวนนักศึกษาที่เปนสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมไดทาง UBC ชอง 55
ค. สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศทุก
วัน เวลา 21.00 – 21.30 น.
นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DLTV 8 (ชอง 88 )
สวนนักศึกษาที่เปนสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมไดทาง UBC ชอง 55
4) การศึกษาจากรายการ ON DEMAND ทางเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ เพิ่ ม อี ก ช อ งทางในการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในรายการศึ ก ษาทางไกล
มหาวิทยาลัยไดจัดทําฐานขอมูลรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศนเปนรายการ ON
DEMAND ทางเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาสามารถเลือกรับฟง – รับชม
รายการยอนหลังไดตามตองการ โดยติดตอที่ http://www.stou.ac.thคลิกที่ Webcasting และคลิกที่
Media on Demand เพื่อสืบคนหารายการยอนหลังที่ตองการ
5) การศึกษาจากสื่อคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยไดผลิตสื่อคอมพิวเตอรเปนสื่อเสริมสําหรับนักศึกษาอีกชนิดหนึ่ง
เรียกวาสื่อ e-Learning แบงเปน 2 รูปแบบ คือ
ก. รูปแบบออนไลน โดยผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
- ชุด e-Learning ที่เปดใหบริการสําหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ (คือเปนนักศึกษาภาค
ปกติ และ/หรือ ผูเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร) จํานวน 84 ชุดวิชา แยกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน
23 ชุดวิชา ปริญญาโท จํานวน 53 ชุดวิชา และปริญญาเอก จํานวน 8 ชุดวิชา
- ชุด e-Learning ที่เปดใหบริการสําหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จํานวน 1
ชุดวิชา ไดแกชุดการใชภาษาอังกฤษระดับตน : ไวยกรณโดยนักศึกษาเขามาที่เว็ปไซดของ
มหาวิทยาลัย www.stou.ac.th คลิกที่แบรนเนอร STOU e-Learning เลือกไอคอนชุดวิชาที่เปด
ใหบริการเพื่อตรวจสอบรายชื่อชุดวิชา ภาคการศึกษาและระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้นๆ โดยนักศึกษาสามารถ Download วิธีการเขาใชชุด e-Learning ไดจากเว็บไซดของ
มหาวิทยัลย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชระบบ STOU e-Learning ไดจากไอคอน
ตางๆ ที่ปรากฏ
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ข. รูปแบบออฟไลน (offline) โดยศึกษาจากซีดีรอม
- ชุดการสอนดวยคอมพิวเตอร (CAI) เปดใหบริการฟรีและจัดจําหนาย จํานวน 2
ชุดวิชาดูรายละเอียดรายชื่อชุด (CAI) ไดจากเว็บไซดของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th โดยคลิก
บริการการศึกษา เลือกคอมพิวเตอรชวยสอน
6) การบริการดานการสอนเสริม
การสอนเสริ ม เป น บริ ก ารทางวิ ช าการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ให แ ก นั ก ศึ ก ษา โดย
คณาจารยผูทรงคุณวุฒิเปนผูเสริมความรูความเขาใจเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนดวยตนเองให
กวางยิ่งขึ้น ตลอดจนสรางความกระจางดวยการตอบปญหาขอสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสาร
การสอนที่ศึกษา การบริการสอนเสริมดังกลาวไมบังคับใหนักศึกษาเขารว มกิจกรรมตลอดทั้ ง
นักศึกษาไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดสอนเสริมในวันเสารอาทิตย ศูนยบริการการศึกษาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้
นักศึกษาสามารถตรวจสอบกําหนดการสอนเสริมและสถานที่สอนเสริมไดจากตารางสอนเสริม ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะจัดสงใหพรอมกับขาว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลวงหนากอนการสอนเสริม
ประมาณ 1 เดือน (รูปแบบและชุดวิชาสอนเสริม ดูไดจากระบบการบริการการศึกษา)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดจัดใหมีการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียมอีกดวย
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับวัน/เวลา และชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม สํานักบริการ
การศึกษาจะแจงใหนักศึกษาทราบในแตละภาคการศึกษาผาน “ขาว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” หรือสื่อ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
นอกจากที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอนเสริมตามปกติประจําภาคการศึกษาและจัด
สอนเสริมทางไกลผานดาวเทียมแลวนั้น มหาวิทยาลัยยังไดจัดใหมีการสอนเสริมในลักษณะของ
การนัดหมายอีกดวย โดยกําหนดเกณฑในการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายไว ดังนี้
ก. ชุดวิชาที่นักศึกษาจะขอใหมหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมใหนั้น จะตองเปนชุดวิชา
ที่เปดสอนเสริมตามปกติในภาคการศึกษานั้นๆ และไมไดเปดสอนเสริมปกติในจังหวัดที่นักศึกษามี
ภูมิลําเนาอยู
ข. ตองมีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่ขอใหเปดสอนโดยตาราง
นัดหมายตั้งแต 20 คนขึ้นไป (โดยแนบสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่ขอใหเปด
สอนเสริมโดยการนัดหมายดวย)
ค. ในแตละจังหวัดมหาวิทยาลัยจะเปดทําการสอนเสริมโดยการนัดหมายไมเกิน 5
ชุดวิชา
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ง. เมื่อนักศึกษารวบรวมรายชื่อนักศึกษาครบ 20 คน แลวใหยื่นเรื่องผานชมรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือศูนยบริการการศึกษา แลวแตกรณี เพื่อสงมายัง
สํานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งจะแจงให
นักศึกษาทราบผาน ขาว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ทุกภาคการศึกษา
7) การศึกษาจากสื่อสอนเสริม
ก. เอกสารโสตทัศนประกอบการสอนเสริม
เอกสารโสตทัศนเปนเอกสารการสรุปเนื้อหาสาระของแตละชุดวิชาและรวบรวม
ประเด็นสําคัญเพื่อประกอบการสอนเสริม และจะแจกใหกับนักศึกษาทุกคนที่ไปเขารับการสอน
เสริม ณ ศูนยบริการการศึกษา โดยไมคดิ คาใชจาย
ข. VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน หรือ VCD สอนเสริม
VCD ดังกลาวเปนวัสดุการศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่สําคัญ
ในเอกสารการสอน ประกอบดวยภาพและเสียง สําหรับรายชื่อชุดวิชาที่มีการผลิต VCD สอนเสริม
และรายละเอี ยดในการเผยแพร วั สดุ การศึ กษาในรู ปแบบ VCD
ติ ดตามได จาก “ข าว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” และตารางสอนเสริมประจําภาคการศึกษา
8) กิจกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ
ในชุดวิชาบางชุดนักศึกษาตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมประสบการณโดยใชเวลา
ศึกษาประมาณสัปดาหละ 2 ชั่วโมงตอ 1 ชุดวิชามหาวิทยาลัยจะจัดแหลงฝกงานภาคปฏิบัติโดยมี
กิจกรรมที่นักศึกษาตองปฏิบัติดังตอไปนี้
ก. การปฏิบัติการในหองทดลอง ชุดวิชาบางชุดวิชานักศึกษาจะไดรับมอบหมาย
ใหเขาหองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาหรือหนวยงาน เชน วิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เปน
ต น โดยมหาวิ ท ยาลั ย จะแต ง ตั้ ง บุ ค คลากรในหน ว ยงานนั้ น เป น ผู นิ เ ทศก แ ละประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิการของนักศึกษาตามความเหมาะสม
ข. การฝกงาน ชุดวิชาบางชุดมีลักษณะเนื้อหาที่นักศึกษาจะตองฝกงานและดูงาน
ในสถาบั น วิ ช าการและวิ ช าชี พ ต า งๆ โดยนั ก ศึ ก ษาต อ งทํ า รายงานส ง ให ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ประกอบการประเมินผลทุกครั้ง
ค. การเขารวมประชุมสัมมนา บางชุดวิชานักศึกษาจะตองเขาประชุมและสัมมนา
ทางวิชาการตามเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุดวิชา
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ง. การเข า ร ว มในสถานการณ จํ า ลอง ชุ ด วิ ช าบางชุ ด เช น ชุด วิ ช าในสาขาวิ ช า
วิทยาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร นักศึกษาจะตองเขารวมในสถานการณจําลองเพื่อฝกทักษะ
ความชํานาญในการแกปญหาและการดําเนินงานดวย
9) การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ในบางสาขาวิชามีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา ดังนี้
ก. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร จัดใหมีการฝก ปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาคหกรรมศาสตรธุรกิจ 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกธุรกิจอาหาร
และวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร โดยนักศึกษาหลักสูตรวิชาเอกธุรกิจอาหารจะตองเขารับการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร และนักศึกษาหลักสูตรวิชาเอกการ
โรงแรมและภัตตาคารจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ หลังจากสอบผานชุดวิชาการจัดการ
และเทคนิคการบริการในโรงแรม และชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร ซึ่ง
สาขาวิชา มนุษยนิเวศศาสตรจะแจงสถานที่ลวงหนาสําหรับนักศึกษาที่อยูในเกณฑสมควรไดรับ
การฝกเสริมทักษะ
ข. สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิต 12 ชุด
วิชา ไดแก ชุดวิชาการผลิตภาพยนตขั้นสูง ชุดวิชาการสรางสรรคงานโฆษณา ชุดวิชาการเขียน
สําหรับสื่อสิ่งพิมพ ชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ชุดวิชาการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบื้องตน การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศนเบื้องตน ชุด
วิชาการผลิตรายการโทรทัศนขั้นสูง ชุดวิชาการผลิตภาพยนตรเบื้องตน ชุดวิชาการรณรงคและผลิต
งานโฆษณา ชุ ด วิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพัน ธ และชุ ดวิ ชาการสรางสรรคและผลิตงาน
ประชาสัมพันธ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการผลิตอยางนอย 2 ชุดวิชา
จากชุดวิชาที่กลาวขางตน และตองเขารับการฝกภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสรางทักษะและประสบการณ
ในวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งทางสาขาวิชานิเทศศาสตรจะแจงวิธีการ กําหนดวัน เวลา และสถานที่เมื่อไดมี
การเปดใหลงทะเบียนชุดวิชาดังกลาว
ค. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการทองเที่ยว จัดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะโดยผานสื่อคอมพิวเตอร สําหรับรายละเอียดการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการจะแจงใหนักศึกษาทราบเปนรายบุคคล
ง. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 1 ชุดวิชาคือ ชุด
วิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมการประเมิน ประกอบดวยการฝกดวยตนเองและฝก ตามมอบหมายและ
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ฝกเสริมทักษะ และวิชาเอกแพทยแผนไทย จํานวน 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาการฝกปฏิบัติเวชกรรมและ
นวดแผนไทย
จ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร จัดใหมีการปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ต อเนื่ อ ง (2 ป ) แขนงวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา วิ ช าเอกเทคโนโลยีแ ละสื่อ สาร
การศึ ก ษา จํ า นวน 1 ชุ ด วิ ชาคือ ชุ ด วิชาวิทยุก ระจายเสียงและวิทยุ โทรทั ศนเ พื่อการศึก ษา โดย
นักศึกษาจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกลาว ซึ่งสาขาวิชาศึกษาศาสตรจะแจง
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ใหนักศึกษาทราบในแตละภาคการศึกษา
ฉ. สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะใน
หลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและวิชาเอก
การจัดการการผลิตสัตว จํานวน 4 ชุดวิชา ไดแก ชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก ชุด
วิชาการจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง ชุดวิชาการจัดการการผลิตพืช และชุดวิชาการฝกปฏิบัติเสริม
ทัก ษะการผลิตพื ช โดยนัก ศึ ก ษาจะตอ งเขารับการฝก ปฏิบั ติเสริมทัก ษะในชุด วิชาดัง กลาว ซึ่ง
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณจะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เมื่อมีการเปดให
ลงทะเบียนชุดวิชาดังกลาวตอไป และชุดวิชาที่นักศึกษาตองฝกปฏิบัติดวยตนเองจากกรณีศึกษา ซึ่ง
จะจัดสงใหนักศึกษาหลังจากการลงทะเบียนแลวคือ ชุดวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมปาไม
ช. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดใหมีปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีต อเนื่อง (2 ป) 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพและวิชาเอกเทคโน
สารสนเทศธุรกิจ โดยนักศึกษาทั้งสองวิชาเอกตองลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะอยางนอย 2 ชุดวิชา ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะได
แจงใหนักศึกษาทราบในแตละภาคการศึกษา
ซ. สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร มี ชุ ด วิ ช าบางชุ ด ที่ ต อ งฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะใน
หนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพอนามัยทั้งของรัฐบาลและเอกชน เชน สถานบริการสุขภาพ
โรงพยาบาล หนวยงานบริการสาธารณสุข เปนตน ชุดวิชาที่ตองฝกปฏิบัติทางการพยาบาลจะมี 5
ชุดวิชา ซึ่งมีวิธีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะตางๆ ดังนี้ คือ การฝกดวยตนเอง ฝกเฉพาะกรณี และฝก
เสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาล
1.4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (สํานักบัณฑิตศึกษา 2551 : 6-7)
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใชระบบการถายทอดความรู เนื้อหา
สาระ ประสบการณ ดังนี้
1) การศึกษาจากสื่อหลัก
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สื่อหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพที่ รวบรวมเนื้อหาสาระ มโนมติ กิจกรรมและวิธี
ปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบดวย
ก. แนวการศึกษา เปนเอกสารคูมือการเรียนการสอนของชุดวิชา ประกอบดวย
สวนแนะนํา ขอบขาย วัตถุประสงค และวิธีการศึกษา หรือสวนที่เปนสาระปฐมนิเทศชุดวิชา สวนที่
เปนแผนการสอนประจําหนวยการสอน สาระสังเขปและกิจกรรม และสวนที่เปนขาวสาร
รายละเอียดกิจกรรม บทความอางอิง หรือสื่อสิ่งพิมพที่จําเปนและเหมาะสม
ข. ประมวลสาระชุดวิชา เปนเนื้อหาสาระในสวนที่ทดแทนการบรรยายความ
ความคิดเห็น ผลงานและจุดยืนของอาจารยผูสอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพเปนตํารา
ชุดตามปกติชดุ วิชาละไมเกิน 15 หนวย แตละหนวยมีเนือ้ หาสาระที่จะตองใชเวลาศึกษาประมาณ 5
-15 ชั่วโมง
ค. แผนกิจกรรมการศึกษาประจําชุดวิชา เปนเอกสารคูมือแนะแนวประกอบ
กิจ กรรมการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาตลอดภาคการศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษาจะต อ งศึก ษาแผนกิ จ กรรม
การศึกษาประจําชุดวิชากอนการดําเนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะไดทราบถึงรายละเอียดตางๆ
ได แ ก โครงสร า งของเนื้ อ หาชุ ด วิ ช า การเตรี ย มตั ว ของนั ก ศึ ก ษา การดํ า เนิ น การศึ ก ษา งานที่
กํ า หนดให ทํ า การส ง งาน การเสนอผลงาน การประเมิ น ผลการเรี ย น การสั ม มนาเข ม ตาราง
การศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจําสัปดาห และแบบฟอรมรายงาน เปนตน
2) การศึกษาจากสื่อเสริม
สื่อเสริม หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพิ่มเพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก ประกอบดวย
ก. สื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อเอกสารที่แนะนําใหนักศึกษาอานเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู
นอกเหนือไปจากการศึกษาสาระสําคัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชา เชน หนังสืออางอิงตางๆ
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยและวิทยานิพนธในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ วารสารทางวิชาการดานตางๆ
หนังสือพิมพ เปนตน
ข. สื่อโสตทัศน เปนสื่อที่ถายทอดเนื้อหาสาระดวยภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและ
เสียง เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อโสตทัศนที่นํามาใชเปนสื่อเสริมในการศึกษาทางไกล
ระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง สไลด เปนตน
ค. สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนสื่อที่ใชระบบคอมพิวเตอรมาชวยเสริมในการจัดการ
เรียนการสอน เชน e-Learning นอกจากนี้ยังรวมถึงการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลของสํานักบรรณ

22

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ประกอบดวย ฐานขอมูลของสถาบันการศึกษา
ตางๆ ในเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูล CD-ROM เปนตน
3) การศึกษาจากแหลงคนควา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนนใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองอยาง
อิสระ เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห สังเคราะหสภาพเหตุการณ สภาพปญหา โดยการประยุกต
แนวคิด ทฤษฎีจากสาระในชุดวิชาที่ศึกษากับความรูที่ไดคนควาจากแหลงวิทยาการตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมและถูกตองภายใตการใหคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา การคนควาจากแหลงคนควา
นักศึกษาสามารถคนควาไดจาก หองสมุด แหลงวิทยาการตางๆ ในภูมิภาค แหลงภูมิปญญาทองถิ่น
และจาก Internet เปนตน
4) การเขารวมกิจกรรมปฏิสัมพันธ
กิจกรรมปฏิสัมพันธเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมความรู ความเขาใจและพัฒนาทักษะ
ต า งๆ ในส ว นที่ ไ ม ส ามารถถ า ยทอดอย า งสมบู ร ณ โ ดยสื่ อ อื่ น ในโอกาสเดี ย วกั น ยั ง เป น การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษาและคณาจารย และระหวาง
นักศึกษาดวยกันเองนอกจากนี้ยังมีแนะแนวและตอบปญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน และเพื่อ
ปรึกษาในการทําผลงาน รายงาน กิจกรรมปฏิสัมพันธมีหลายรูปแบบดังนี้
ก. การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให
นักศึกษาใหม ตองเขารับการปฐมนิเทศทุกคน ซึ่งเปนการสัมมนาแบบเขมประมาณ 2 วัน เพื่อทํา
ความเขาใจวิธีการศึกษาระดับปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนี้ยังเปนการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสรางเนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัคร
เขาศึกษา รวมทั้งการปรึกษาหารือกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อการวางแผนการเรียนรวมกัน
ข. การสัมมนาเสริม เปนกิจกรรมที่บังคับใหนักศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรม
เพื่อสงงานและเสนอผลงานซึ่งกําหนดไวในแผนกิจกรรมการเรียนและแนวการศึกษา นักศึกษา
จะตองอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาจารยจะใหคะแนนการสัมมนาเสริมจากผลงาน การ
เสนอผลงาน และการรวมอภิปราย การสัมมนาเสริมจะกําหนดไวในชุดวิชาที่ไมตองการฝกทักษะ
หรือการเพิ่มเติมประสบการณ หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเปนการเฉพาะ
ค. การสัม มนาเขม เป น กิ จกรรมที่นั ด หมายใหนัก ศึก ษา เสนอผลงานและฝ ก
ปฏิบัติระยะสั้นการจัดสัมมนาเขมจะใชกับชุดวิชาที่ตองฝกทักษะหรือเพิ่มเติมประสบการณ หรือ
การพัฒนาบุคคลิกภาพเปนการเฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม
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5) การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต/ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต/
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
เปนกิจกรรมปจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุก
คนจะตองเขารับการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต/ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต/
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรวมฝกทักษะ
ที่จําเปนของวิชาชีพและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช
เวลาในการอบรมประมาณ 4 วันหรือ 30 ชั่วโมง
6) การฝกอบรม/การฝกปฏิบัติตามหลักสูตรที่กําหนด
เปนกิจกรรมที่บางหลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษามีการฝกอบรม/ฝกปฏิบัติ ณ
สถานประกอบการหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมุงใหนักศึกษาไดเสริมสรางความรูและ
ทักษะที่จําเปน ที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ
1.5 ระบบการบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยตระหนักดีวานักศึกษาซึ่งกระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศอาจ
พบปญหาบางประการในการศึกษาดวยตนเองจากระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย ไมวาจะ
เปนดานระบบการเรียนการสอนหรือดานเนื้อหาวิชาเพราะระบบนี้เปนระบบใหมสําหรับประเทศ
ไทย อีกประการหนึ่งนักศึกษาไมมีโอกาสไดพบกับผูสอนอยูเปนประจํา ไมทราบวาสถานศึกษา
หรือสถานที่ทําการของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยูนั้นมีสภาพเปนอยางไร จึงเกิดความรูสึกวาตนเอง
ตองศึกษาตามลํ าพัง ขาดที่ปรึ ก ษา ปญหาตางๆ เหล านี้อาจจะลดนอยลงดวยระบบการบริ ก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดจัดบริการตางๆ ดังนี้
1.5.1 ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดตั้งศูนยบริการการศึกษาเพื่อเปนแหลงบริการการศึกษาแก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยูทั่วประเทศ อยางนอย 5 ประเภท ดังนี้
1) ศูนยบริการการศึกษาภาค เปนศูนยบริการการศึกษาระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น
โดยไดรับความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสวนภูมิภาค ไดแก มหาวิทยาลัยตางๆ ในการ
อนุญาตใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนยบริการการศึกษาขึ้น ณ สถาบันการศึกษานั้นๆ
ทั้งนี้ ศูนยบริการการศึกษาภาคจะมีบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการการสอน
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เสริม สรรหาบุคลากรในทองถิ่นเพื่อทําหนาที่สอนเสริมเฉพาะในภาคที่รับผิดชอบ จัดสนามสอบ
ให คํ า ปรึ ก ษาและแนะแนวการศึ ก ษาแกนั ก ศึ ก ษา ตลอดจนการประชาสัม พั น ธ แ ละใหบ ริ ก าร
ขาวสารตางๆ ของมหาวิทยาลัย
2) ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด เปนศูนยบริการการศึกษาประจําทองถิ่นที่จัดตั้ง
ขึ้ น โดยได รั บ ความร ว มมื อ จากสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ตามนโยบายความรวมมือเมื่อป 2521) ในการอนุญาต
ใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งศูนยบริการการศึกษาจังหวัดขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมประจํา
จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนยบริการการศึกษาจังหวัดจะมีบทบาทและหนาที่รับผิดชอบในการจัด
สถานที่ที่จะใชในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ไดแก การปฐมนิเทศนักศึกษา
การสอนเสริม การสอบ การแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็น
วาเหมาะสมและเปนประโยชนแกนักศึกษา เปนแหลงบริการขาวสารและหนวยประชาสัมพันธใน
ระดับทองถิ่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนหนวยประสานงานในการติดตอระหวางนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถติดตอกับมหาวิทยาลัยไดโดยตรงอีกดวย
3) ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ เปนศูนยบริการการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยความ
รวมมือของหนวยราชการที่เกี่ยวของกับความตองการของสาขาวิชาเปนครั้งคราวตามความจําเปนที่
ต อ งมี ก ารศึก ษาเฉพาะอย า ง เช น สาขาวิ ช าส ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ จั ด ตั้ งศู น ย บริ ก าร
การศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ สํานักงานเกษตรประจําภาค และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร จัดตั้งบริการ
การศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ โรงพยาบาลหรือวิทยาลัยพยาบาลตางๆ ที่กระจายอยูทั่วประเทศทั้งนี้
ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ มี บ ทบาทและหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการให ก ารศึ ก ษา ให
คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ทางวิ ช าการเสริ ม ความรู ค วามเข า ใจ ประสบการณ ฝ ก งาน ฝ ก ปฏิ บั ติ ใ น
หองทดลอง ฝกปฏิบัติภาคสนามเฉพาะวิชา ทั้งยังเปนแหลงกลางในการสรรหาบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปนอาจารยสอนเสริม
4) ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ “มุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เปน
ศูนยบริการหองสมุด และสื่อการศึกษาไดรับความรวมมือจากสํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยการอนุ ญ าตให ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชจั ด ตั้ ง “มุ ม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ขึ้นในมุมหนึ่งของหองสมุดประชาชนประจําจังหวัดทุกจังหวัด
ทั้งนี้ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ “มุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” จะเปนแหลงจัดเก็บและ
ใหบ ริก ารสื่ อ การศึก ษาต า งๆ ไดแ ก เอกสารการสอนพร อ มแบบฝก ปฏิบั ติ ที่ ม หาวิ ทยาลั ย ผลิ ต
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หนังสืออานประกอบชุดวิชา หนังสืออางอิง หนังสือสารคดีและความรูตางๆ เทปเสียงประจําชุด
วิชา เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง และเทปเสียงการสอนเสริม เปนตน
5) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีลักษณะเปนเครือขายของ
มหาวิทยาลัยซึ่งจัดตั้งศูนยวิทยพัฒนาในระดับภูมิภาคที่เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย
รวม 10 แห ง ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ให บ ริ ก ารสื่ อ การศึ ก ษาและบริ ก ารข า วสารข อ มู ล ต า งๆ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย แก นั ก ศึ ก ษา นั ก เรี ย น และผู ส นใจใฝ รู โ ดยทั่ ว ไปอี ก ด ว ย ได แ ก ศู น ย วิ ท ยพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุ บ ลราชธานี ศู น ย วิ ท ยพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชเพชรบุ รี ศู น ย วิ ท ยพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสุโขทัย ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลําปาง
ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจันทบุรี ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุดรธานี ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยะลา ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นครนายก และศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค
1.5.2 การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหแก
นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต เ ริ่ ม สมั ค รเข า รั บ การศึ ก ษาจนสํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะช ว ยให
นักศึกษารูจักและคุนเคยกับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยเร็ว สามารถศึกษาดวยตนเอง
ตลอดจนพั ฒ นาวิ ธี ก ารศึ ก ษาให เ หมาะสมกั บ ตนเอง และมี โ อกาสสํ า เร็ จ การศึ ก ษาโดยผ า น
กระบวนการใหคําปรึกษาและแนะแนว ทั้งนี้ การบริการดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แบง
ออกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การแนะแนวการศึกษาสําหรับผูสนใจทั่วไป โดยการใหขอมูลสารสนเทศแก
ผูสนใจศึกษาตอใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวทางการเลือกสาขาวิชาเรียน และแนวทาง
ประกอบอาชีพในอนาคต จัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แก
นักเรียนนักศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ณ โรงเรียนและวิทยาลัยตางๆ จัดบริการแนะแนว และ
นิทรรศการเคลื่อนที่รวมกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา บริษัท และ
สถานประกอบการตางๆ ที่ขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัย
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2) การแนะแนวการศึกษาสําหรับนักศึกษาปจจุบัน โดยการใหคําปรึกษา ขอมูล
และขาวสารแกนักศึกษาใหรูจักคุนเคยกับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดโดยเร็ว และสามารถ
ศึกษาดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ก. การปฐมนิเทศนักศึก ษาใหม เพื่ อใหนักศึกษาใหมได รับความรู และขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล การวางแผนการศึกษา วิธี
การศึกษาดวนตนเอง การวัดและประเมินผลการศึกษา ตัวอยางบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จ การ
พัฒนาตนเอง ที่จะเปนประโยชนตอการเตรียมตัวศึกษาดวยตนเองในระบบการสอนทางไกล
ข. งานใหคําปรึกษาติดตามและพัฒนาการเรียน เนนการใหคําปรึกษานักศึกษา
เปนรายกรณีและติดตามผลและบริการใหความชวยเหลือแกปญหาและพัฒนาในโครงการแนะแนว
สําหรับนักศึกษาปแรกและโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนสําหรับนักศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป
รวมทั้งโครงการบัณ ฑิตอาสาชวยสอนชมรมศึกษาเพื่อใหเรี ยนอยางมีความสุข และจบอยางมี
คุณภาพ
ค. สารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการแนะแนว เปนการใหบริการสารสนเทศ
ในดานตางๆ ทั้งการเรียน อาชีพ สวนตัว และสังคม รวมทั้งการจัดทํารายการวิทยุกระจายเสียง
รายการวิทยุโทรทัศน รายการ Webcasting และสื่อวีดีทัศนตางๆ
ง. ทุนการศึกษาแกนักศึกษา ทั้งทุนกูยืมและกองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และทุนของหนวยงานอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาที่มีความจําเปนไดมีโอกาสในการศึกษาตอจน
สําเร็จการศึกษา
3) การแนะแนวการศึกษาสําหรับบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษา โดยการให
คําปรึกษา แนะแนวและใหขอมูลการศึกษาตอในระดับสูงกวาปริญญาตรี ตลอดจนแนวทางการ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาอาชีพ
การจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้ง 3 ลักษณะนี้ จัดทั้งในลักษณะการ
ใหบริการแนะแนวเปนรายบุคคลและรายกลุม ทั้งในรูปแบบของสื่อ และกิจกรรมการแนะแนว
การศึกษา ไดแก
ก. การใหบริการแนะแนวเปนรายบุคคล โดยการใหคําปรึกษาและแนะแนวแก
นักศึกษาทางจดหมาย โทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กระดานสนทนา คุยกับนักแนะแนว และ
ใหคําปรึกษาโดยตรงแกนักศึกษาที่มาพบดวยตนเอง ณ ที่ทําการมหาวิทยาลัย และศูนยวิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ข. การใหบริการแนะแนวเปนรายกลุม โดยการใหคําปรึกษาและแนะแนวแก
นักศึกษาโดยการใชสื่อและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เชน โครงการแนะแนวนัดหมาย โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษา เอกสารแนะแนวการศึกษาคอลัมน “แนะแนวการศึกษา” ใน
ขาว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายการวิทยุกระจายเสียง ระบบ Webcasting และรายการวิทยุ
โทรทัศนการแนะแนวการศึกษาบนเครือขาย Internet (http://www.stou.ac.th) ของมหาวิทยาลัย
ค. วิทยุกระจายเสียง รายการ “แนะแนวการศึกษา” ออกอากาศทุกวันจันทร ตั้งแต
เวลา 15.20 – 16.00 น. ทางสถานทีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เครือขายเพื่อการศึกษา
ง. วิทยุโทรทัศน รายการ “แนะแนวการศึกษา” ออกอากาศ ดังนี้
- ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 กรมประชาสัมพันธ ในวันศุกร
สัปดาหของเดือน เวลา 05.40 – 06.00 น.
- ทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV ชอง 88 ชอง 8
สําหรับนักศึกษาที่มีจานรับดาวเทียม และนักศึกษาที่เปนสมาชิก True visions ในระบบเคเบิลทีวี
สามารถรับชมไดทาง True visions ชอง 55 ในวันอาทิตยสัปดาหที่สอง ของเดือนเวลา 18.00 –
18.30 น.
จ. Webcasting รายการ “คุยกับนักแนะแนว” ออกอากาศทุกวันศุกรตั้งแตเวลา
11.00–12.00น.บนเครือขายอินเทอรเน็ต (http://www.stou.ac.th)
ฉ. ขาว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คอลัมน “แนะแนว” และ “สายสัมพันธ”
ช. สิ่งพิมพตางๆ ไดแก เอกสารแนะแนวการศึกษา เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม จุลสาร “แนะแนวการศึกษา” รวมคอลัมน “แนะแนวการศึกษา” เอกสาร “ปญหานักศึกษา
และแนวตอบ” คูมือชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราชเปนตน
ซ. สื่อคอมพิวเตอร ไดแก เครือขาย Internet ที่ http://www.stou.ac.th เลือก
“บริการการศึกษาแนะแนวการศึกษา” กระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว”
ฌ. สื่อวีซีดี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเฉพาะสาขาวิชา
1.5.3 การบริการหองสมุดและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดบริการหองสมุดและสารสนเทศโดยนํา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการมาใชในการจัดการทุกระบบงานของหองสมุด และได
รวมมื อกับหองสมุดของหนวยงานภานนอกในการพัฒนาและจัดบริการหองสมุดรวมกัน เพื่ อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยไดวาง
ระบบบริการหองสมุดและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในลักษณะเครือขายบริการใน 3 ระดับ
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เพื่อใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย นักศึกษาและผูใชบริการทั่วประเทศ ใหสามารถคนควาหาความรู
เพิ่มเติมไดจากหองสมุดและแหลงสารสนเทศตางๆ ไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น บริหารทั้ง 3 ระดับ
นี้จะเอื้อใหนักศึกษาสามารถเข าถึงสารสนเทศไดหลากหลายทั้ งภายในเครือขายหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยเองและแหลงสารสนเทศอื่นบนInternet บริการดังกลาวมีดังนี้
1) หองสมุดและแหลงคนควาที่สวนกลาง จัดบริการ ณ อาคารบรรณสาร ซึ่งอยู
ภายในบริเวณที่ทําการของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานในลักษณะหอสมุดกลาง รวมงานบริหาร
และงานเทคนิ ค ห อ งสมุ ด ทั้ ง หมดไว ที่ ส ว นกลาง และจั ด บริ ก ารให แ ก บุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย
นักศึกษา นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป
2) หองสมุดและแหลงคนควาระดับภาค จัดบริการ ณ ศูนยวิทยพัฒนา ซึ่งเปน
หนวยงานในสวนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย กระจายอยูตามภาคตางๆ ทั่วประเทศ รวม 10 ศูนย ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช นครสวรรค อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย อุดรธานี ลําปาง จันทบุรี ยะลา
และนครนายก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดรวมมือกับหนวยงานภายนอกจัดตั้งศูนยวิทยบริการ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 2 แหง เพื่อรวมมือกันจัดบริการแหลงสารสนเทศในสวนภูมิภาคที่หอสมุด
รัชมังคลาภิเษก พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคิรีขันธ และหอสมุดติณสูลานนท โรงเรียน
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
3) หองสมุดและแหลงคนควาระดับจังหวัด จัดบริการ ณ ศูนยบริการการศึกษา
เฉพาะกิจมุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในหองสมุดประชาชนประจํา
จังหวัดทุกจังหวัด และหองสมุดประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น 84 แหง โดยความ
รวมมือกับหนวยงานภานนอก เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศในชุมชนและทองถิ่นรวมกัน
1.5.4 การบริการทางวิชาการแกสังคม
หนาที่และวัตถุประสงคหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือ การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมในรูปของการเผยแพรความรู เพื่อยกระดับคุณภาของประชาชนโดยทั่วไป ปจจุบัน
ได จั ด บริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมหลายด า นที่ สํ า คั ญ ได แ ก โ ครงการสั ม ฤทธิ บั ต ร นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อให
บริการทางวิชาการแกประชาชนในดานตางๆ อีกดวย
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1.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.6.1 ระดับปริญญาตรี
1) การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดแบงลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเปน ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชา
เชิงปฏิบัติ สาขาวิชาเปนผูกําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรับการฝกปฏิบัติและการสอบไลประจํา
ภาคการศึกษา ตามลักษณะของแตละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ ดังนี้
ชุดวิชาเชิงทฤษฎี มีคะแนนฝกปฏิบัติไมเกินรอยละ 20 และใหคะแนนสอบไล
ประจําภาคการศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ กําหนดการประเมินผลการศึกษาโดยถือคะแนนฝกปฏิบัติเปน
สําคัญ และคะแนนสอบไลประจําภาคการศึกษาเปนสวนประกอบ โดยสาขาวิชาจะกําหนดสัดสวน
ของคะแนนตามความเหมาะสมของแตละชุดวิชา
กิจกรรมวิชาชี พ ใหกําหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของ
กิจกรรมนั้น
2) การประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยใหลําดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาใน
แตละชุดวิชา ดังนี้
ลําดับขั้น
H (ไดคะแนนรอยละ 76 ขึ้นไป)
S (ไดคะแนนรอยละ 60 – 75 )
U (ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60)
I

ความหมาย
เกียรตินิยม (HONOUR)
ผาน (SATISFACTORY)
ไมผาน (UNSATISFACTORY)
ไมสมบูรณ (INCOMPLETE)

หมายเหตุ สัญลักษณ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกําหนดใหในกรณีตอไปนี้
(1) นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบชุดวิชานั้นเปนครั้งแรกจะไดลําดับขั้น I (ยกเวนภาคการศึกษา
พิเศษจะไมมีลําดับขั้น I ) เมื่อเขาสอบซอมจะไดลําดับขั้นตามผลการสอบโดยไมมีเครื่องหมาย *
(ลําดับขั้นที่มีเครื่องหมาย * กํากับแสดงวาเคยสอบชุดวิชานั้นไมผานมาแลว) แตถาไมไดเขาสอบ
ซอม I จะเปลี่ยนเปน U โดยอัตโนมัติ หรือ
(2) การดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ กํา หนดตามหลั ก สูต รไม เ สร็ จ สมบู รณ ใ นภาคการศึก ษาที่ ไ ด
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ลงทะเบียนเรียน
จากทั้ง 2 ขางตน เมื่อผูที่ไดคะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได I ก็มีสิทธิที่จะไดรับเกียรติ
นิยมเชนเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผลการศึกษาอยูในเกณฑ
สัญลักษณ NA ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกําหนดใหในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบี ย นสอบซ อ มภาคปฏิ บั ติ ชุ ด วิ ช าการผลิ ต ฯ ของสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร หรื อ ชุ ด วิ ช า
ประสบการณวิชาชีพฯ ของสาขาวิชาตางๆ และตองรอเขาอบรมภาคปฏิบัติในภาคการศึกษาถัดไป
การนับชุดวิชาสะสมเพื่อใหครบหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะนับเฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาสอบ
ไดลําดับขั้น H และ S เทานั้น โดยแตละลําดับขั้นจะมีคาดังนี้
H ของแตละชุดวิชา มีคา 4.00
S ของแตละชุดวิชา มีคา 2.30
3) กิจกรรมกอนสําเร็จการศึกษา
การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ เปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดใหกับ
นักศึกษาตามขอกําหนดของหลักสูตรการศึกษากลาวคือ หลักสูตรการศึกษาของแตละสาขาวิชาได
กําหนดใหมีชุดวิชาประสบการณวิชาชีพเปนชุดวิชาบังคับในโครงสรางหลักสูตรการศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทายและเขารับการอบรมตามจํานวนวัน เวลา
และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษาจะตองชําระคาอาหารและที่พักตามจํานวนที่
มหาวิทยาลัยแจงไว ซึ่งไดกําหนดการประเมินผลการเรียนชุดวิชาประสบการณวิชาชีพไว 2 สวน
คือ สอบภาคทฤษฎีตามตารางการสอนไลประจําภาคโดยกําหนดคะแนน ในสวนนี้ไวรอยละ 40
และเขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษา
สวนนี้ไดกําหนดคะแนนในการประเมินไวรอยละ 60 และจะนําคะแนนทั้งสองสวนมารวมกัน เพื่อ
ตัดสินผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4) การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร เมื่อ
ก. สอบได จํ า นวนชุ ด วิ ช าครบถ ว นตามหลั ก สู ต ร และข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ของ
สาขาวิชา คือ ปริญญาตรี (4 ป) ศึกษาไมนอยกวา 20 ชุดวิชา ปริญญาตรีตอเนื่อง (3 ป) ศึกษาไมนอย
กวา 18 ชุดวิชา ปริญญาตอเนื่อง (2 ป) ศึกษาไมนอยกวา 12 ชุดวิชา และประกาศนียบัตร (1 ป)
ศึกษาไมนอยกวา 5 ชุดวิชา
ข. มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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ค. ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ง. ไมมีภาระหนี้สินตอมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
• สอบไดชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลาในหลักสูตร
• ไมเคยสอบไดคะแนนลําดับขั้น U ในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร
• ไมเคยเรียนซ้ําชุดวิชาใด เพื่อยกระดับคะแนน
• มีชุดวิชาสะสมของลําดับขั้น H เปนจํานวนตั้งแตสามในสี่ขึ้นไป ของชุด
วิชาทั้งหมด
- เกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 1.11.3 อีกทั้งเปนผูที่มี ชุดวิชาสะสมของลําดับขั้น H เปนจํานวนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของชุดวิชา
สะสมทั้งหมด
- ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
กําหนดการ ใหปริญญาเกียรตินิยมในขอ 64 (1)(ก) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 ไวดังตอไปนี้
“สอบไดชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ”
หมายถึง สอบไดชุดวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตรและภายในระยะเวลาของหลักสูตรที่ไดรับ
อนุมัติ สําหรับกรณีที่สาขาวิชากําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเพิ่มขึ้น เพราะผูสมัครเรียนใชวุฒิ
การศึกษา ไมตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด จึงไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมตามขอบังคับฯ
ดังกลาว เนื่องจากใชเวลาศึกษาเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
- นักศึกษาที่ไดรับเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณหรือโอนชุดวิชาไม
มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
- บัณฑิตที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะไดรับเหรียญทองเกียรตินิยม
และบัณฑิตที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะไดรับเหรียญเงินเกียรตินิยม
- บัณฑิตที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
สูงสุดในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาใดในปการศึกษาใด จะไดรับเข็มทองคําตรีศรเปนรางวัลผลการ
เรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาหรือแขนงวิชานั้น
1.6.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
1) การประเมินผลการศึกษาของแตละหลักสูตร
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ก. การประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินผลจาก
- ผลงานที่มอบหมายใหทํา
- การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา
- การสอบวิทยานิพนธสําหรับ แผน ก หรือการสอบประมวลความรูและ
การศึกษาคนควาอิสระสําหรับ แผน ข หากนักศึกษาที่สอบไมผานในครั้งแรกจะมีสิทธิสอบอีกหนึ่ง
ครั้งหากสอบครั้งที่สองไมผาน จะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา
การเข า รั บ การอบรมเข ม เสริ ม ประสบการณ ม หาบั ณ ฑิ ต หรื อ
ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต
ข. การประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประเมินผลจาก
- ผลงานที่มอบหมายใหทํา
- การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา
- การเขารับการอบรมเขมเสริมประสบการณประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
2) การรายงานผลการศึกษา
ก. การรายงานผลการศึกษาของชุดวิชา มหาวิทยาลัยใชระบบอักษรระดับคะแนน
ที่แสดงความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษา การวัดและการประเมินผลแตละชุดวิชา (ยกเวน
วิชาวิทยานิพนธการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต/ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต/
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต) ใหใชอักษรระดับคะแนนดังนี้
อักษรระดับคะแนน
ความหมาย
คะแนนตอ 1 หนวยกิต
A
Excellent
4
B+
Very Good
3.5
B
Good
3
C+
Fairly Good
2.5
C
Fair
2
D
Poor
1
F
Failed
0
หมายเหตุ
- นักศึกษาที่ไดอักษรระดับคะแนน D
ลงทะเบียนเรียนใหมในชุดวิชานั้นจนกวาจะสอบผาน

และ F

ถือวาสอบไมผานและตอง
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- นักศึกษาที่มีความประสงคลงทะเบียนเรียนใหมเพื่อยกระดับคะแบบชุดวิชาที่
สอบผานไปแลวก็สามารถทําได โดยมหาวิทยาลัยจะใชผลการศึกษาครั้งลาสุดในการรายงานผล
และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข. การรายงานผลการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ การอบรม
เข ม เสริ ม ประสบการณ ม หาบั ณ ฑิ ต /ประสบการณ วิ ช าชี พ มหาบั ณ ฑิ ต /ประสบการณ วิ ช าชี พ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและการสอบประมวลความรู อักษรระดับคะแนนที่ใชมีดังนี้
อักษรระดับคะแนน ผลจากการประเมิน
ความหมาย
I
Incomplete
การประเมิ น ผลไม ส มบู ร ณ เนื่ อ งจากไม ไ ด ดํ า เนิ น
กิจกรรมครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
P
Passed
สอบผานสําหรับการประเมินผลที่ไมคาดคิดคะแนน
โดยไมนําไปคิดในคะแนนเฉลี่ยสะสม
U
Unsatisfactory สอบไมผานสําหรับการประเมินผลที่ไมคิดคะแนน
ค. การรายงานผลการศึกษาดวยสัญลักษณอื่น มีดังตอไปนี้
อักษรระดับคะแนน
ผลจากการประเมิน
ความหมาย
W
Withdrawn
การยกเลิก ใชในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุด
วิ ช า ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ไ ว แ ล ว ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
N
Not Graded and Credited การไมนับคะแนน สําหรับชุดวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเกินกวาที่หลักสูตรกําหนด และไม
ตองการไปใชในการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
SP
Suspended
ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับ
คะแนนในภาคการศึกษาที่ผานมา
ง. การคํานวณหนวยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสม มีวิธีการดังนี้
- การคํานวณหนวยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมแตละภาคการศึกษา
จะทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค
- การนับจํานวนกิตสะสมเพื่อคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ใหนับคํานวณจากชุดวิชาตามหลักสูตร แผน ก หรือ แผน ข ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ยกเวน
ชุดวิชาวิทยานิพนธและชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ
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- การบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนจะ
บันทึกผลการเรียนในภาคหลังสุดตามที่เปนจริง สวนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผานมาจะ
บันทึกเปน SP และไมนําไปคํานวณคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม
- การสอบวิทยานิพนธ การศึ กษาคน ควาอิสระ และการสอบประมวล
ความรู จะนําผลการสอบไปคิดคํานวณหนวยกิตสะสม แตจะไมนําไปคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
1.7 มาตรการ/ระเบียบ/ประกาศ ที่กําหนดใหมีการวิคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
ตามที่ ไ ด ก ลา วข า งต น ว า มหาวิท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชใช ร ะบบการศึก ษา
ทางไกลที่เอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถใชเวลาวางศึกษาดวนตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียน
ตามปกติซึ่งเปนระบบการศึกษาที่เปดโอกาสใหนักศึกษาที่อยูในทองถิ่นตางๆ สามารถศึกษาหา
ความรูไดดวยตนเองตามความพรอม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง จากสื่อประสม
ประเภทสิ่งพิมพในรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียงประกอบชุดวิชา และ
หนังสืออานประกอบตางๆ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน และการสอนเสริมตาม
ศูนยบริการการศึกษา ดังนั้นมาตรการ/ระเบียบ/ประกาศ ที่กําหนดใหมีการวิคราะหศักยภาพของ
ผูเ รีย นและเข า ใจผู เ รี ย นเป น รายบุ คคลส ว นใหญ จึง เน น ไปที่ สื่อ การสอน เพื่ อช ว ยให นัก ศึ ก ษา
สามารถศึกษาดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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1.7.1 การผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา
1) แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา(โดยสังเขป) (สํานักวิชาการ 2551)

สาขาวิชา

ชุดวิชา
ผลิต/
ปรับปรุง

สภาวิชาการ
แต ง ตั้ ง ผู
ร ว มผลิ ต /
ปรบปรุง

แตงตั้ง
กก.ชุดวิชา

ดําเนินการ
ผลิต/
ปรับปรุง

จัดทําโครง
รางหนวย

ปรับปรุง
ชุดวิชา
ทําเอกสาร
ฉบับ
เพิ่มเติม

ประชุม
พิจารณา
หนวยการ
สอน
ราง 1,2

ผูเขียน
ปรับแก
หนวยการ
สอน
ราง 1,2

ผูเขียนสง
หนวยการ
สอนให
บก.

ประชุม
บูรณาการ
หนวยการ
สอน
ชุดวิชา

บก.รับหนวยการสอน
ตรวจแก ราง 2

ปด/
ยกเลิก/
ยุบรวม
กก.ปรับปรุง/
คณะทํางาน/
กก.พิจารณา

3-5 ป

เอกสาร
การสอน

สํานัก
บริการการศึกษา

นักศึกษา

สํานัก
พิมพ

บก.
ตรวจแก
และจัดสง
ราง 3
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2) องคประกอบ/บทบาทหนาที่คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา(บริหารชุดวิชา)
เพื่อใหการดําเนินการผลิตชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ
จึงไดมีประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง องคประกอบ
คณะกรรมการกลุ มผลิตชุ ด วิชาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2538)
ประกอบดวย
ก. ประธานกรรมการ 1 คน
ข. กรรมการดานเนื้อหา 6-8 คน
ค. กรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา 1 คน
ง. กรรมการดานวัดผลการศึกษา 1 คน
จ. กรรมการและบรรณาธิการ
ฉ. เลขานุการ
รวมกรรมการทั้งสิ้นไมเกิน 11 คน ทั้งนี้ กรรมการอาจจะทําหนาที่เลขานุการหรือ
บรรณาธิการดวยก็ได
สําหรับการผลิตและการบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไดมีประกาศมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง องคประกอบ หนาที่และวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการผลิตและบริหาร
ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2535 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535) กําหนดรายละเอียด
ดังนี้
ขอ 1 ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเสนอรายนามคณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชาตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาเห็นชอบ
แลวเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง โดยใหดําเนินการลวงหนากอนการเปดสอนอยางนอย
1 ป
ขอ 2 ใหคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา แตละคณะประกอบดวย
2.1 ประธานกรรมการ
1 คน
2.2 กรรมการและบรรณาธิการ
1 คน
2.3 กรรมการดานเนื้อหา
2-4 คน
2.4 กรรมการดานการออกแบบระบบการสอน
1-2 คน
2.5 กรรมการและเลขานุการ
1 คน
2.6 ผูชวยเลขานุการ
1 คน
รวมกรรมการทั้งสิ้นไมเกิน
9 คน
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ขอ 3 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตองเปนคณาจารย
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
3.1 ประธานกรรมการเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย และเปนผูทรงคุณวุฒิใน
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับชุดวิชาที่ผลิต
3.2 กรรมการและบรรณาธิการ เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยและเปนผูทรงคุณวุฒิ
ในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุดวิชาที่ผลิต รวมทั้งตองมีทักษะในดานการใชภาษา
3.3 กรรมการดานเนื้อหา เปนอาจารยหรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่เปนผูทรงคุณวุฒใิ นเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุดวิชาที่ผลิต
3.4 กรรมการดานออกแบบระบบการสอน เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยและมี
ความรูความสามารถดานออกแบบระบบการเรียนการสอน
3.5 กรรมการและเลขานุการ เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ขอ 4 ใหคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชากําหนดกรรมการใหเปนผูผลิตเนื้อหาหรือผูรวมผลิตที่
เป น บุ ค ลากรภายในหรื อ ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และต อ งนํ า เสนอคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหความเห็นชอบกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
ผูผลิตหรือผูรวมผลิต
ขอ 5 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เริ่มวาระการดํารงตําแหนง
นับตั้งแตไดรับอนุมัติแตงตั้งจากสภาวิชาการ
ขอ 6 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสิ้นสุดวาระการดํารง
ตําแหนงหลังจากมีคําสั่งแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน
ขอ 7 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหนาที่ดังตอไปนี้
7.1 กําหนดโครงรางเนือ้ หาวิชาเปนหนวยการสอน 15 หนวย โดยแบงเนื้อหาเปน
ตอนและวางแผนการผลิต แลวเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาทราบ
7.2 พิจารณาใหความเห็นชอบในสัดสวนการผลิตเนื้อหาวิชาในกรณีที่มีผูผลิต
หลายคน ในแตละหนวยและใหความเห็นชอบการนําผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิอื่นมาใช
ประกอบชุดวิชาที่รับผิดชอบการผลิต
7.3 กําหนดผูรับผิดชอบการผลิตเนื้อหาวิชาแตละหนวยการสอน
7.4 พิจารณากําหนดรายละเอียดของสื่อปฏิสัมพันธ
7.5 พิจารณาความเหมาะสมในการใชสื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเสริม
อื่น ๆ ประกอบชุดวิชาที่รับผิดชอบ
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7.6 พิจารณาใหความเห็นชอบการแบงเนื้อหาวิชาในระดับหัวเรือ่ งที่ผูรับผิดชอบการ
ผลิตเสนอมา
7.7 พิจารณารายละเอียดของแนวการศึกษาตามที่ผูรบั ผิดชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคลองกับแนวการศึกษาและวัตถุประสงคของชุดวิชา
7.8 พิจารณาเนื้อหาของประมวลสาระชุดวิชาตามที่ผูรับผิดชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคลองกับแนวการศึกษาและวัตถุประสงคของชุดวิชา
7.9 วินิจฉัยปญหาทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบ
7.10 รายงานความกาวหนาในการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเปนรายเดือน
7.11 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชามอบหมาย
7.12 วางแผนการจัดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาของชุดวิชาที่รับผิดชอบ
7.13 พิจารณาเสนอรายชื่ออาจารยสมั มนาเสริมและสัมมนาเขมประจําชุดวิชา
7.14 พิจารณาเสนอรายละเอียดขั้นตอนในการวัดและประเมินผลการศึกษาระหวาง
การศึกษาและสอบไล
7.15 พิจารณาจัดทํารายงานการประเมินผลการใชชุดวิชาที่รับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
7.16 รายงานสถานภาพในการบริหารชุดวิชาที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเปนระยะ ๆ
7.17 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารชุดวิชาที่รับผิดชอบตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชามอบหมาย
ขอ 8 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหนาที่ผลิตชุดวิชาใหแลว
เสร็จลวงหนากอนการเปดสอนชุดวิชานั้น อยางนอย 4 เดือน
ขอ 9 ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา มีหนาที่จัดการประชุมคณะกรรมการ
ผลิตและบริหารชุดวิชาไดตามจํานวน ดังนี้
9.1 การผลิตชุดวิชา ไมเกิน 30 ครั้ง
9.2 การบริหารชุดวิชา ไมเกิน 7 ครั้ง/ภาคการศึกษา จํานวนครั้งการประชุมนี้
หมายถึงจํานวนครั้งที่มีการเบิกจายเบี้ยประชุม
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ขอ 10 ใหประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหนาที่เรงรัด
การผลิตตนฉบับชุดวิชาใหแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงานและตามมาตรการเรงรัดการผลิตชุด
วิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและบริหารชุดวิชาใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
ขอ 11 การปฏิบัติงานและการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผลิตและบริหารชุด
วิ ช าแต ล ะคณะขึ้ น ตรงต อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า สาขาวิ ช าซึ่ ง จะต อ งรายงานการ
ปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป
3) องคประกอบ/บทบาทหนาที่คณะกรรมการบริหารชุดวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2544 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544) เพื่อใหการบริหารชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตอระบบการเรียนการสอนทางไกล
ยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2521 อธิการบดี โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 24/2544 เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 จึงกําหนดแนวปฏิบัติในการบริหารชุดวิชาระดับปริญญาตรีไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหมีคณะกรรมการบริหารชุดวิชาคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “คบ.ช.” มีจํานวน
ไมเกินเจ็ดคน ประกอบดวย
1.1 ประธานกรรมการ
หนึ่งคน
ไมนอยกวาสองคน แตไมเกินสามคน
1.2 กรรมการดานเนื้อหา
1.3 กรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา หนึ่งคน
1.4 กรรมการดานวัดผลการศึกษา
หนึ่งคน
และใหมีผูจัดการประจํา คบ.ช. คณะละหนึ่งคน ซึ่งอาจจะเปนกรรมการดวย
หรือไมก็ได
ประธานกรรมการและกรรมการด า นเนื้ อ หา อาจเป น อาจารย ป ระจํ า ของ
มหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกคนหนึ่งจะเปนประธานได
ไมเกินสองชุดวิชาตอภาคการศึกษา เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารชุดวิชา ให
เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่สาขาวิชาเห็นสมควร อาจยังไมเสนอกรรมการตาม (3) (4) ก็ได ทั้งนี้
สาขาวิชาอาจเสนอกรรมการดังกลาวในภายหลังไดเพื่อประโยชนตอการบริหารชุดวิชา ขอ 2 ให
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสาขาวิชาจัดใหมี
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คบ.ช. ประจําชุดวิชาที่อยูใ นความรับผิดชอบทุกชุดวิชาที่เปดสอน เพือ่ เสนอสภาวิชาการพิจารณา
แตงตั้ง
ขอ 3 ให คบ.ช. มีวาระสองป
ในวาระเริ่มแรกใหประธานคณะกรรมการกลุมผลิตหรือประธานคณะกรรมการ
กลุมปรับปรุงชุดวิชา หรือผูรับผิดชอบชุดวิชาดังกลาวตามที่สาขาวิชามอบหมาย เปนประธาน คบ.ช
โดยตําแหนง
ขอ 4 เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงในวาระเริ่มแรก ใหประธานกรรมการประจํา
สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสาขาวิชาจัดใหมี คบ.ช. ชุดใหม เพื่อเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาแตงตั้งภายในสามสิบวัน กอนที่ คบ.ช. ชุดที่ดํารงตําแหนงอยูจะพนวาระ โดย
ใหมีกรรมการดานเนื้อหาใน คบ.ช. ชุดเดิมอยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการดานเนื้อหาใน คบ.ช. ชุด
ใหมตอไปอีกหนึ่งวาระ
ในกรณีที่ไมมีกรรมการดานเนื้อหาคนใดประสงคจะเปนกรรมการดานเนื้อหา
ใน คบ.ช. ชุดใหม ใหประธาน คบ.ช. ชุดเดิมเปนกรรมการดานเนื้อหาในชุดวิชานั้นตอไปอีก
หนึ่งวาระ
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามวรรคสองได ใหประธานกรรมการประจํา
สาขาวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสาขาวิชาพิจารณาเสนอแตงตั้งผูที่มีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับชุดวิชาเปนกรรมการดานเนื้อหา
ขอ 5 ให คบ.ช. มีอํานาจหนาที่พัฒนาคุณภาพทางวิชาการของชุดวิชาที่รับผิดชอบอยาง
ตอเนื่อง ดังนี้
5.1 วางแผนการเปดสอน ตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัยของเนื้อหา
ในสื่อการสอนทุกประเภทที่เกี่ยวของกับชุดวิชานั้น รวมทั้งจัดทําเอกสารชุดวิชาเพิ่มเติม ในกรณี
ที่เห็นวามีความจําเปน
5.2 วางแผนและกํ า หนดอาจารย สอนเสริ ม ตลอดจนการพบนั ก ศึ ก ษาแบบ
ปฏิสัมพันธผานสื่อตาง ๆ และการเปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
5.3 วางแผนการวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวางผังขอสอบ การไดมาซึ่ง
ขอสอบ การตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ ทั้งขอสอบแบบปรนัย และแบบอัตนัย การ
ตรวจขอสอบอัตนัยและการตรวจสอบมาตรฐานของการตรวจขอสอบอัตนัย
5.4 จัดทําคูมือการเรียนและผลิตสื่อเสริมอื่นที่จําเปนเและเหมาะสมตอการศึกษา
ในระบบการศึกษาทางไกล
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5.5 หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชุดวิชา อาทิ จัดใหมีการประชุม สัมมนา อภิปราย
หรืออบรมทางวิชาการ
5.6 เสนอรายงานผลการดําเนินการตาม (1)–(5) ตอคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาเสนอสภาวิชาการตอไป
ขอ 6 ใหกรรมการดานเนื้อหา มีหนาที่รวมกันกําหนดความรับผิดชอบหนวยการสอน
คนละไมนอยกวาสามหนวย แตไมเกินหาหนวยตอชุดวิชา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความ
ทันสมัยของสื่อการสอน จัดทําเอกสารชุดวิชาเพิ่มเติม เสนอแนะใหมีการปรับปรุงชุดวิชาและ
สื่อ การสอนอื่น โดยกําหนดประเด็นและแนวทางในการปรับปรุงชุดวิชา
ใหกรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบการผลิตและการใช
สื่อการสอนประจําชุดวิชาตามขอ 5 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อการสอนแตละประเภท
เสนอประเด็นและแนวทางปรับปรุงสื่อการสอน ทําการปรับปรุงสื่อการสอน สรุปปญหาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนของนักศึกษาจากสื่อหลักและสื่อเสริมทุกประเภท และเสนอรายงานผลการ
ดําเนินการตอ คบ.ช. ภายในระยะเวลาที่ คบ.ช. กําหนด นับแตวันถัดจากวันสุดทายของการสอบ
ประจําภาคการศึกษา
ใหกรรมการดานวัดผลการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลชุด
วิชาตามขอ 5 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยง และความตรงของขอสอบ วิเคราะหและ
เสนอผลการวิ เ คราะห เพื่ อเสนอประเด็น และแนวทางการปรับปรุงขอสอบ แนะนํา และให
ขอเสนอแนะกรรมการดานเนื้อหาในการออกหรือปรับปรุงขอสอบ จัดทําคลังขอสอบ สรุป
ปญหาที่เกิดจากการสอบของนักศึกษาและเสนอรายงานผลการดําเนินการตอ คบ.ช. ภายใน
ระยะเวลาที่ คบ.ช. กําหนด นับแตวันถัดจากวันสุดทายของการสอบประจําภาคการศึกษา
ใหผูจัดการ มีหนาที่จัดประชุมประสานงานการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของ
ชุดวิชาตามที่ คบ.ช. กําหนด และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการของ คบ.ช. ตามประกาศนี้
ตลอดทั้งจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารชุดวิชา ประสานงานการรับและสงขอสอบ
และงานอื่น ๆ ที่ คบ.ช. จะไดมอบหมาย
ในกรณีที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการดานเทคโนโลยีและกรรมการดานวัดผล
การศึกษา ใหประธาน คบ.ช. เชิญนักเทคโนโลยีและนักวัดผลการศึกษาเขารวมประชุมตามวาระ
ที่เห็นสมควร
ขอ 7 ในกรณีที่มีปญหาทางปฏิบัติหรือตองตีความตามประกาศนี้ ใหนําเสนอสภาวิชาการ
วินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของสภาวิชาการใหเปนที่สุด
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ขอ 8 ในกรณีที่สาขาวิชาเห็นวา ยังไมพรอมที่จะมีผูจัดการประจํา คบ.ช. ใหจัดใหมี
เลขานุการซึ่งมิใชกรรมการหรือใหกรรมการคนหนึ่งคนใดทําหนาที่เลขานุการ คบ.ช.
ขอ 9 ในระหวางเวลาที่สาขาวิชายังไมเสนอกรรมการตามขอ 1 วรรคหา ใหยกเวน
หนาที่ของ คบ.ช. ตามขอ 5 (3) หรือ (4) แลวแตกรณี โดยไมตองรายงานผลการดําเนินการตอ
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา เพื่อพิจารณาเสนอสภาวิชาการตอไป
4) แนวปฏิบัตใิ นการปรับปรุงชุดวิชา พ.ศ. 2544 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2544) เพื่อใหการปรับปรุงชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะสามารถดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาสาระชุดวิชาใหทันสมัย เหมาะสม
ตอการเรียนการสอนในระบบทางไกล อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ใน
การประชุมครั้งที่ 30/2544 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2544 จึงออกประกาศวางแนวปฏิบัติใน
การปรับปรุงชุดวิชาไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการปรับปรุงชุดวิชา พ.ศ. 2544
ขอ 2 ใหใชประกาศฉบับนีต้ ั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 นับแตประกาศฉบับนีม้ ีผลใชบังคับใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติในการปรับปรุงชุดวิชา ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2536
ขอ 4 มหาวิทยาลัยถือเปนนโยบายที่จะใหมีการปรับปรุงเอกสารการสอนทุก
ชุดวิชาที่ใชมาแลวไมนอยกวาสามป ตามลําดับความสําคัญของชุดวิชาดังนี้ ชุดวิชาการศึกษา
ทั่วไป ชุดวิชาแกน ชุดวิชาเฉพาะ และชุดวิชาเลือก
ขอ 5 ใหสาขาวิชาเสนอแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทําการปรับปรุงชุดวิชา
โดยไมจํา-เปนตองเปนผูเขียนเดิม
ขอ 6 ใหคณะกรรมการประจําสาขาวิชาเปนผูพิจารณากําหนดชุดวิชาทีจ่ ะ
ปรับปรุง และจัดทําแผนปฏิบัติการปรับปรุงชุดวิชาตามขอมูลชุดวิชาที่กองแผนงานนําเสนอเพื่อ
เสนอสภาวิชาการใหความเห็นชอบ
ขอ 7 ในกรณีที่สภาวิชาการเห็นสมควรใหดําเนินการปรับปรุงชุดวิชาใดแลว
ใหประธานกรรมการประจําสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาตอสภาวิชาการ
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ขอ 8 ใหคณะกรรมการกลุม ปรับปรุงชุดวิชา ประกอบดวย อาจารยทไี่ ดรับ
แตงตั้งเปนผูรบั ผิดชอบชุดวิชา 1 คน เปนประธาน มีกรรมการประกอบดวย กรรมการดาน
เนื้อหา 5 - 7 คน กรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา 1 คน กรรมการดานวัดผลการศึกษา 1 คน
และผูจัดการ/เลขานุการ 1 คน ทั้งนี้ใหมีกรรมการดานเนือ้ หาที่เคยเปนกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา
นั้น ไมเกิน 2 คน และใหกรรมการดานเนือ้ หา 1 คน ทําหนาที่เปนบรรณาธิการ
ในกรณีที่ไมอาจแตงตั้งอาจารยประจํามหาวิทยาลัยเปนประธาน
กรรมการได ใหเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนประธานกรรมการ
ใหกรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบการผลิตและการใช
สื่อการสอนประจําชุดวิชา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัยของสื่อแตละประเภท
เสนอประเด็นและทําการปรับปรุงสื่อการสอน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอน รายงานผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหลักและสื่อเสริม และดําเนินการผลิตสื่อเสริมจากการผลิตสื่อหลักแต
ละหนวย
ใหกรรมการดานวัดผลการศึกษา รับผิดชอบการวัดและประเมินผลชุด
วิชาที่ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคกับ
กิจกรรมและแนวตอบ ตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยง และความเชือ่ ถือไดของขอสอบ ทํา
การวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห เสนอประเด็นและแนวทางการปรับปรุงขอสอบ
แนะนํากรรมการดานเนื้อหาใหปรับปรุงหรือออกขอสอบ และแนะนํากรรมการดานเนื้อหาใน
การปรับปรุงวัตถุประสงค กิจกรรม แนวตอบ แบบประเมินตนเองกอนและหลังเรียนของแตละ
หนวยชุดวิชา หลังจากกรรมการดานเนื้อหาเขียนแตละหนวย
ขอ 9 ใหคณะกรรมการกลุม ปรับปรุงชุดวิชาวิเคราะหเนื้อหาชุดวิชาที่จะทําการ
ปรับปรุงและเสนอผลการวิเคราะห ตลอดทั้งสัดสวนในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชา
ขอ 10 คณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา กําหนดผูปรับปรุงชุดวิชาและอาจกําหนดผูรวมปรับปรุงชุดวิชา
จากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แลวเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งเปนผูรว มปรับปรุงชุดวิชา
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ขอ 11 คณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาและผูรวมปรับปรุงชุดวิชาเริ่มวาระ
การดํารงตําแหนง นับแตไดรับอนุมัติแตงตั้งจากสภาวิชาการ และสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง
หลังจากไดทําการปรับปรุงเอกสารการสอนเสร็จเรียบรอยแลว
ขอ 12 คณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชามีอํานาจหนาที่ ดังนี้
12.1 วิ เ คราะห เ นื้ อ หาสาระที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และกํ า หนดสั ด ส ว นในการ
ปรับปรุงชุดวิชา
12.3กําหนดผูปรับปรุงและผูรวมปรับปรุงแตละหนวย
12.3 พิจารณาปรับปรุงสื่อหลักและสื่อเสริมที่เกี่ยวของกับชุดวิชานั้น ใหมี
ความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกัน
12.4 พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการสอนเสริมชุดวิชาตอ
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา
12.5 พิจารณาความเหมาะสมในวิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลกิจกรรม ระหวางเรียนและการสอบไล
12.6 จั ด ทํ า รายงานผลการปรั บ ปรุ ง ชุ ด วิ ช าต อ คณะกรรมการประจํ า
สาขาวิชาเปนประจําทุกเดือน
ขอ 13
ให ป ระธานคณะกรรมการกลุ ม ปรั บ ปรุ ง ชุด วิ ชา เป น ผู รั บ ผิด ชอบ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาไดไมเกินสามสิบครั้ง
ขอ 14 การปฏิบัติงานคณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาแตละคณะ ใหขึ้นตรง
กับสาขาวิชาที่รับผิดชอบชุดวิชานั้น และใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชาเปนประจําทุกเดือน และใหประธานกรรมการประจําสาขาวิชารายงานตอสภาวิชาการ
ตอไป
ขอ 15 การจายเงินรางวัลในการปรับปรุงชุดวิชา ใหจายตามสัดสวนการปรับปรุง
หนวยนั้น ๆ ดังนี้ หากปรับปรุงเนื้อหาไมถึงรอยละ 50 ใหจายเงินรางวัลรอยละ 50 ของอัตราเงิน
รางวัลในการผลิต และหากปรับปรุงเนื้อหาตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ใหจายเงินรางวัลรอยละ 100
ของอัตราเงินรางวัลในการผลิต
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2. ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2552 : 189-195 )
2.1 คําอธิบาย
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดใหอาจารยประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัว
ของนิสิต นักศึกษา และจัดใหนิสิต นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปด
โอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การเปดโอกาสใหผูเรียนมี
โอกาสเลื อ กเรี ย นได ห ลากหลายวิ ช าทั้ ง ในและนอกคณะ โดยสถาบั น เป ด รายวิ ช าเลื อ กเสรี ที่
ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการกําหนดจํานวน
หนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนาม
อยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของอาจารยผูเรียน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มี
ห องสมุด และระบบสื บค น ข อมู ล อิเ ล็ก ทรอนิก ส ที่เ พี ย งพอที่นิ สิตนั ก ศึ ก ษาจะศึก ษาหาความรู
เพิ่มเติมไดดวยตนเอง
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงานรวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ ใหนับเฉพาะ
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียน
แผนการจัดประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิต
หรือชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจํา
ของสถาบัน หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูล
ดวยวิธีการอื่นๆ ที่นาเชื่อถือ เชน การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปญหาหรือตั้ง
โจทยของผูสอน และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมาย เปนตน แลวจัดทําสรุปผลดังกลาวใน
ระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลก็ได
โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี้ (ก.พ.ร. ปรับปรุงรายละเอียดใหม)
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75
ของคณาจารยป ระจํา ) มีความรูค วามเขาใจ รูเ ปาหมายของการจัดการศึก ษาและ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด
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ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 3

ประเด็นที่ 4

ประเด็นที่ 5

ประเด็นที่ 6

ประเด็นที่ 7

สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารย ป ระจํ า ) ดํา เนิน การวิเ คราะหศัก ยภาพของผูเ รีย นและเข า ใจผูเ รีย นเป น
รายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละ
รายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมา
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75
ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการ
ลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยาง
นอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยาง
นอ ยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา ) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย
ประจําของสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียนโดยการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพได
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75
ของคณาจารย ป ระจํ า ) ทํ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ และการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น และนํ า
ผลการวิ จั ย ไปใช เ พื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย น : ในกรณี ไ ด จั ด หาสื่ อ สํ า เร็ จ รู ป ที่ เ ป น
มาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เชน สื่อวิทยาศาสตร
สื่อสําเร็จรูป สื่อเทคโนโลยี เปนตน สถาบันศึกษาจะตองมีเกณฑในการคัดเลือกและ
พิจารณารวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนาผูเรียนดวย
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอย
ร อ ยละ 75 ของคณาจารย ป ระจํ า ) มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น การเรี ย นการสอนมา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
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2.2 เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด
สํ า เร็ จ ครบถ ว น สําเร็จ ครบถวน 4 สําเร็จ ครบถวน 5 สําเร็จ ครบถวน 6 สําเร็จ ครบถวน 7
1-3 ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
2.3 แนวทางการประเมินผล
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ 1
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารส ง เสริ ม ให ค ณาจารย
ประจํ า ส ว นใหญ (อย า งน อ ยร อ ยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมาย
ของการจั ด การศึ ก ษาและหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
อุ ด มศึ ก ษา และดํ า เนิ น การได ต ามแนวทางที่
กําหนด

ประเด็นที่ 2
สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหคณาจารยประจํา
ส ว นใหญ (อย า งน อ ยร อ ยละ 75 ของคณาจารย
ประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
และเข า ใจผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คล และนํ า ผลการ
วิเ คราะหศัก ยภาพผู เ รี ย นนี้ มาปรั บปรุง แผนการ
สอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น

แนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร.
» แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นใน
การส ง เสริ ม ให อ าจารย ป ระจํ า ส ว นใหญ มี ค วามรู
ความเข า ใจ รู เ ป า หมายของการจั ด การศึ ก ษาและ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
» การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมหรื อ เอกสาร/
หลั ก ฐานอั น ที่ ยื น ยั น ว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได มี ก าร
เผยแพร ส ร า งความรู ค วามเข า ใจตามแนวทางที่
กําหนดไว
» สรุ ป รายงานผลการดํ า เนิ น งานซึ่ ง แสดง
ขอมูลที่ชัดเจนวาอาจารยประจําสวนใหญมีความรู
ความเขาใจที่จะดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด
» มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น
เพื่อใหอาจารยประจําสวนใหญดําเนินการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
» คูมือ หรือ เอกสาร/หลัก ฐานอื่น ที่ สถาบั น
จัดทําเพื่อเปนแนวทางใหคณาจารยและผูเกี่ยวของใน
ระดับสถาบัน/คณะ/สํานัก สามารถนําไปปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนดไดอยางถูกตอง โดยไดประกาศ
หรือเผยแพรอยางกวางขวาง
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ประเด็นที่ 3
สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัย
หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนที่ เ น น
ผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน
และนําขอมูลที่ไ ดมาปรั บปรุงพัฒนาการจัดการ
สอนของคณาจารย ประจําสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการ
ลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และ
เพิ่มสัดสวนการปฏิบั ติจ ริง และการแลกเปลี่ย น
เรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น

แนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร.
» สรุ ป รายงานผลการดํ า เนิ น งานหรื อ
เอกสาร/หลั ก ฐานอื่ น ซึ่ ง แสดงข อ มู ล ที่ ชั ด เจนว า
อาจารย ป ระจํ า ส ว นใหญ ไ ด ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
และนําผลมาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชา
และแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
» หลั กฐานที่ อธิ บายรายละเอี ยดและแสดง
กระบวนการได มาซึ่ งข อมู ลของการสรุ ปผลสํ าเร็ จตาม
ประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุม
ตั วอย าง แบบสํ ารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิ น วิ ธี การ
วิเคราะหผล เปนตน
» เอกสาร/หลั ก ฐานที่ แ สดงวิ ธี ก ารที่
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนการสอนที่เนนผูเรียน
เป น สํ า คั ญ ของอาจารย ป ระจํ า สถาบั น ซึ่ ง อาจใช
วิ ธี ก ารสํ า รวจหรื อ การวิ จั ย หรื อ การประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพ ที่ ค วรออกแบบการเก็ บ ข อ มู ล จาก
ผูสอนและนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลอื่น เพื่อเปนการ
สอบทานขอมูลใหนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
» รายงานผลการสํารวจหรือผลการวิจัยหรือ
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําขึ้น พรอมทั้ง
เอกสาร/หลั ก ฐานว า ได มี ก ารนํ า ผลมาใช ป รั บ ปรุ ง
พัฒนาการจัดการสอนของอาจารยประจําสวนใหญ
ได
» เอกสาร/หลั ก ฐานประกอบอื่ น ๆ เช น
แผนการจั ด ประสบการณ ห รื อ การจั ด กิ จ กรรมใน
ชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิต
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แนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร.
หรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนใน
ชั้ น เ รี ย น จํ า น ว น ชั่ ว โ ม ง เ รี ย น ภ า ค ป ฏิ บั ติ ใ น
หองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนาม
โครงงานของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาตั ว อย า งสื่ อ การสอน
เทคโนโลยี ที่ นํ า มาใช ส นั บ สนุ น การสอนและการ
คนควา เปนตน
» หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งขอมู ลของการสรุ ปผลสํา เร็ จ
ตามประเด็ น นี้ เช น ขั้ น ตอนและช ว งเวลาการเก็ บ
ขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

ประเด็นที่ 4
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําให
» เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3
คณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 แต มี ส าระสํ า คั ญ เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการใช
ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใช เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและ
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ ผูเรียน
» เ อ ก ส า ร / ห ลั ก ฐ า น ที่ แ ส ด ง ว า
ผูเรียน
สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการสํารวจหรือการวิจัย
หรือการประเมินประสิทธิภาพมาใชปรับปรุงพัฒนา
ใหอาจารยประจําสวนใหญมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียนได
» หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการได มาซึ่งขอมู ลของการสรุปผลสํา เร็ จ
ตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการ
เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน
ประเด็นที่ 5
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําให
» เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3
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คณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75
ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอน
ของคณาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียนโดยการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถ
นํ า ผลที่ ไ ด ม าปรั บ เปลี่ ย นการจั ด การสอน เพื่ อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได

ประเด็นที่ 6
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารส ง เสริ ม ให ค ณาจารย
ประจํ า ส ว นใหญ (อย า งน อ ยร อ ยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ
เรี ย นรู ข องผู เ รี ย น และนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช เ พื่ อ
พัฒนาผูเรียน : ในกรณีไดจัดหาสื่อสําเร็จรูปที่เปน
มาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ เชน สื่อวิทยาศาสตร สื่อสําเร็จรูป
สื่ อ เทคโนโลยี เป น ต น สถาบั น ศึ ก ษาจะต อ งมี
เกณฑในการคัดเลือกและพิจารณารวมทั้งมีการ
ประเมิน และรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนา
ผูเรียนดวย

แนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร.
และประเด็นที่ 4 แตมีสาระสําคัญเรื่องผลการจัดการ
สอนของอาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผู เ รี ย น ซึ่ ง แสดงรายละเอี ย ดของการประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรี ย นรู ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คลของ
ผูเรียน
» เอกสาร/หลั ก ฐานที่ ยื น ยั น ได ว า อาจารย
ประจําสว นใหญ ของสถาบัน ใชผลจากการติด ตาม
และประเมินผลดัง กล าวไปปรับเปลี่ ย นการจัด การ
สอนให เ หมาะสมเพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ต็ ม ตาม
ศักยภาพได
» หลั กฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสํา เร็จ
ตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการ
เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน
» รายงานผลการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ และ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่อาจารยประจําไดจัดทํา
ในปงบประมาณพ.ศ. 2552
» เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาอาจารยประจํา
นํ า ผลงานวิ จั ย ดั ง กล า วไปใช พั ฒ นาผู เ รี ย นใน
สถาบันอุดมศึกษาได
» หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งข อมู ลของการสรุ ปผลสํา เร็จ
ตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการ
เก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน
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ประเด็นที่ 7
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให
คณาจารยสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีการนําผลการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ม า ป รั บ ป รุ ง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ

แนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร.
» รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็น
ความเชื่ อ มโยงว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การ
วิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลกระบวนการสอนที่ เ น น
ผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับ
สาขาวิชา และ/หรือระดับคณะที่นํามาจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของสถาบัน
» รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโดยรวม
ของสถาบันจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2552
» รายงานสรุปผลดังกลาวตองแสดงขอมูลหรือมี
รายละเอียดที่อธิบายไดวาสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการที่
ใหความสําคัญกับผูเรียนอยางไร มีวิธีการดําเนินการอยางไร
และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร ซึ่งสะทอนผลในดานประโยชน
ที่ผูเรียนไดรับ

ประเด็น
เกณฑการใหคะแนน
แนวทางการประเมินผล
หมายเหตุ :
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติรายการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report
: SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุป
เอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ
.pdf สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม
ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บขอมูล
อาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
1. กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
* ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง
การจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเขาของ
ขอมูล
* ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูล
ไดมีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
* ความทั น สมั ย เช น ความถี่ ใ นการปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ให เ ป น ป จ จุ บั น ทุ ก ครั้ ง ที่ ข อ มู ล มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในระบบฐานขอมูล
* ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวน
ราชการภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได
2. จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ
3. การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด
4. การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา

3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 ความหมายกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหความหมายของกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดย กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2551:155)
อาภรณ ใจเที่ยง (2551) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงเกิด
การพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติ
ตอไป
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.2.1 แนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) แนวคิดนี้มีที่มาจาก
แนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเปนตนคิดในเรื่องของ “การเรียนรูโดยการ
กระทํา” หรือ “Learning by Doing” (Dewey 1963) อันเปนแนวคิดที่แพรหลายและไดรับการ
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ยอมรับทั่วโลกมานานแลว การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทํานี้
นับวาเปนการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของผูเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” และ
เปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผูสอน” หรือ “ผูถายทอดขอมูลความรู” มาเปน “ผูจัดประสบการณการ
เรียนรู” ใหผูเรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรูวาอยูที่
ผูเรียนมากกวาอยูที่ผูสอน ดังนั้นผูเรียนจึงกลายเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน เพราะบทบาท
ในการเรียนรูสวนใหญจะอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ
หลั ง จากแนวคิ ด ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น ต อ มาได มี ผู พั ฒ นาแนวคิ ด ใหม ๆ ขึ้ น จํ า นวน
มาก ซึ่งลวนแตสนับสนุนแนวคิดพื้นฐานของดิวอี้ ทั้งสิ้น แนวคิดใหมๆ เหลานี้ตางชวยสงเสริม
แนวคิ ด หลั ก ของดิ ว อี้ ให ส ามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง เป น รู ป ธรรมชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น กว า งและ
หลากหลายยิ่งขึ้น นาสนใจ และไดผลมากยิ่งขึ้น
3.2.2 โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) การที่ครูจะจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง แนวคิดที่กลาวมาขางตน เปนที่มาของชื่อ CIPPA ดังนี้
C = Construct หมายถึง การสรางความรูตามแนวคิดของ Constructivism กลาวคือ
กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาส สรางความรูดวยตนเอง ซึ่งจะทํา
ใหผูเรียนมีความเขาใจ และเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง การที่ผูเรียนมีโอกาสไดสราง
ความรูดวยตนเองนี้ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา
I = Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธกับผูอื่นหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว กิจกรรมการ
เรียนรูที่ดี จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมปี ฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล และแหลงความรูที่
หลากหลาย ซึง่ เปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม
P = Physical Participation หมายถึง การเรียนรูมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย โดยการทํา
กิจกรรมในลักษณะตาง ๆ ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางกาย
P = Process Learning หมายถึง การเรียนรูกระบวนการตางๆ กิจกรรมการเรียนรูที่ดี
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการ
กลุม
กระบวนการพั ฒ นาตนเอง เป น ต น การเรี ย นรู ก ระบวนการเป น สิ่ ง สํ า คั ญ เช น เดี ย วกั บ การ
เรียนรู เนื้อหาสาระตางๆ การเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ เปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวม
ทางดานสติปญ
 ญาอีกทางหนึ่ง
A = Application หมายถึงการ นําความรูท ี่ไดเรียนรูไปประยุกตใช ซึง่ จะชวยใหผูเรียน
ไดรับประโยชนจากการเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมขึน้ เรื่อยๆ กิจกรรมการเรียนรู
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ที่มีแตเพียงการสอนเนื้อหาสาระใหผูเรียนเขาใจ โดยขาดกิจกรรมการนําความรูไปประยุกตใช จะ
ทําใหผูเรียนขาดการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหการเรียนรู ไมเกิดประโยชน
เทาที่ควร การจัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชนี้ เทากับเปนการชวยให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในดานหนึ่งหรือหลายๆ ดาน แลวแตลักษณะของสาระและ
กิจกรรมที่จัด (http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=110823&Ntype=2 2551)
3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแบงรูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับ
การอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะ
ชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2551:155-158)
3.3.1 การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)
เปนรูปแบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและ
ดําเนินการ เรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูให
คําแนะนํา เปน การสงเสริมใหเกิดการแกปญหามากกวาการจําเนื้อหาขอเท็จจริง เปนการสงเสริม
การทํางานเปน กลุมและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งวิธีการนี้จะทําไดดีในการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา เพราะผูเรียนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดําเนินการดวยตนเองไดดี
เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย ความรูเดิมของผูเรียน ทําใหเกิดความเขาใจ ขอมูลใหม
ได การจัดสถานการณที่เหมือนจริง สงเสริมการแสดงออกและการนําไปใชอยางมี ประสิทธิภาพ
การใหโอกาสผูเรียนไดไตรตรองขอมูลอยางลึกซึ้ง ทําใหผูเรียนตอบคําถาม จดบันทึก สอนเพื่อน
สรุป วิพากษวิจารณสมมติฐานที่ไดตั้งไวไดดี
3.3.2 การเรียนรูเปนรายบุคคล (individual study)
เนื่องจากผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู และความสนใจในการ
เรียนรูที่ แตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีเทคนิคหลายวิธี เพื่อชวยใหการจัดการเรียนในกลุม
ใหญ สามารถตอบสนองผูเรียนแตละคนที่แตกตางกันไดดวย อาทิ
1) เทคนิคการใช Concept Mapping ที่มีหลักการใชตรวจสอบความคิดของผูเรียน
วาคิด อะไร เขาใจสิ่งที่เรียนอยางไรแลวแสดงออกมาเปนกราฟก
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2) เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผูเรียนกับผูสอนรวมกันกําหนด เพื่อใช
เปน หลักยึดในการเรียนวาจะเรียนอะไร อยางไร เวลาใด ใชเกณฑอะไรประเมิน
3) เทคนิค Know –Want-Learned ใชเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
ผสมผสานกับ การใช Mapping ความรูเดิม เทคนิคการรายงานหนาชั้นที่ใหผูเรียนไปศึกษาคนควา
ดวยตนเองมา นําเสนอหนาชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรมทดสอบผูฟงดวย
4) เทคนิคกระบวนการกลุม (Group Process) เปนการเรียนที่ทําใหผูเรียนได
รวมมือกัน แลกเปลี่ยนความรูความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน เพื่อแกปญหา
ใหสําเร็จ ตามวัตถุประสงค
3.3.3 การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
การเรียนรูแบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานวา “ผูเรียนเปนผูสรางความรูโดยการอาศัย
ประสบการณแหงชีวิตที่ไดรับเพื่อคนหาความจริง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญา
การศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งนักทฤษฎีสรรคนิยมไดประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษา
ดังกลาวในรูปแบบและมุมมองใหม ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ
1) กลุมที่เนนกระบวนการรูคิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal
Constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เปนกลุมที่เนนการ เรียนรูของมนุษย
เปนรายบุคคล โดยมีความเชื่อวามนุษยแตละคนรูวิธีเรียนและรูวิธี คิด เพื่อสรางองคความรูดวย
ตนเอง
2) กลุ ม ที่ เ น น การสร า งความรู โ ดยอาศั ย ปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คม
(Social
constructivism or socially oriented constructivist theories) เปนกลุมที่เนนวาความรู คือ ผลผลิตทาง
สังคม โดยมีขอตกลงเบื้องตนสองประการ คือ 1) ความรูตองสัมพันธกับชุมชน 2) ปจจัยทาง
วัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมีผลตอการเรียนรู ดังนั้นครูจึงมีบทบาทเปนผูอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู
3.3.4 การเรียนรูจากการสอนแบบเอส ไอ พี (SIP)
การสอนแบบเอส ไอ พี เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝกทักษะทางการ
สอนใหกับ ผูเรียนระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ และความสามารถ
เกี่ยวกับ ทักษะการสอน โดยผลที่เกิดกับผูเรียนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผลทางออม คือ การสรางความรูดวยตนเอง ความ
รวมมือในการเรียนรู และความพึงพอใจในการเรียนรู
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วิธีการที่ใชในการสอน คือ การทดลองฝกปฏิบัติจริงอยางเขมขน ตอเนื่อง และ
เปนระบบ โดยการสอนแบบจุลภาค มีที่ใหผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการฝกทดลองตั้งแตเริ่มตนจน
สิ้นสุดการ ฝก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรูความเขาใจ ขั้นสํารวจวิเคราะหและออกแบบการฝก
ทักษะ ขั้นฝกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสรางทางสังคมของรูปแบบการสอนอยูในระดับปานกลาง
ถึงต่ํา ในขณะที่ผูเรียนฝกทดลองทักษะการสอนนั้น ผูสอนตองใหการชวยเหลือสนับสนุนอยาง
ใกลชิด สิ่งที่จะทําใหการฝกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ความพรอมของระบบ
สนับสนุน ไดแก หองปฏิบัติการสอน หองสื่อเอกสารหลักสูตรและการสอน และเครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.3.5 การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)
การเรียนรูแบบนี้เปนการใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การ
จัดการ เรียนการสอนแบบสืบคน (Inquiry Instruction) การเรียนแบบคนพบ (Discovery Learning)
การ เรียนแบบแกปญหา (Problem Solving) การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning)
ซึ่ง การเรียนการสอนแบบแสวงหาความรูดวยตนเองนี้ใชในการเรียนรูทั้งที่เปนรายบุคคล และ
กระบวนการกลุม
3.3.6 การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการ
ทุกดาน ไมวาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต
ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักรวมมือกับแหลงงานใน
ชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรวมกัน ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค การกําหนด
เนื้อหา กิจกรรม และวิธีการประเมิน
3.3.7 การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)
การเรียนรูที่เนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเปนการเรียนที่
เนน การแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู
และ การทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอน
อาจแบงไดเปน 4 ลักษณะใหญๆ ไดแก การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีสอน การสอนโดยผูเรียนรวม
ทํา โครงการวิจัยกับอาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัยของอาจารย การสอนโดยผูเรียนศึกษา
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งานวิจัยของอาจารยและของนักวิจัยชั้นนําในศาสตรที่ศึกษา
ประกอบการสอน

และการสอนโดยใชผลการวิจัย

3.3.8 การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-Based
Approach)
การจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรู
ความคิดดวย ตนเองดวยการรวบรวม ทําความเขาใจ สรุป วิเคราะห และสังเคราะหจากการศึกษา
ดวยตนเอง เหมาะสําหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผูเรียนที่เปนผูใหญ มีประสบการณเกี่ยวกับศาสตรที่
ศึกษามา ในระดับหนึ่งแลว
วิธีการเรียนรูเริ่มจากการทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวัตถุประสงคของการ
เรียนรูตาม แนวนี้ จากนั้นทําความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวิชา มอบหมายให
ผูเรียนไป ศึกษาวิเคราะหเอกสาร แนวคิดตามประเด็นที่กําหนด แลวใหผูเรียนพัฒนาแนวคิดใน
ประเด็นตาง ๆ แยกทีละประเด็น โดยใหผูเรียนเขียนประเด็นเหลานั้นเปนผลงานในลักษณะที่เปน
แนวคิด ของตนเองที่ผานการกลั่นกรอง วิเคราะหเจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเปนของตนเอง
จากนั้นจึง นําเสนอใหกลุมเพื่อนไดชวยวิเคราะห วิจารณอีกครั้ง
3.4 ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (อาภรณ
ใจเที่ยง 2551)
3.4.1
กิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ
กระตือรือรน (Active Learning) เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ
แกปญหา ฯลฯ ไดใช ประสาทสัมผัสตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทํา
หนาที่ เตรียมการจัด บรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อสิ่งเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุปสาระการ
เรียนรูรวมกัน
3.4.2 กิจกรรมที่ผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวยตนเอง
( Construct ) อันเกิดจากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทําให
ผูเรียนรักการอาน รักการศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการ
เรียนรู ซึ่งนําไปสู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ที่พึงประสงค
3.4.3 กิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งบุคคลและ
เครื่องมือทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน( Resource ) ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธ กับ
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สิ่งแวดลอมทั้งที่ เปนมนุษย (เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตางๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตาม
หลักการที่วา "การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ)"
3.4.4 กิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด (Thinking ) ผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลาย
ลักษณะ เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิดไกล
คิดอยางมีเหตุผล เปนตน (ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ 2543 : 55-59) การฝกใหผูเรียนไดคิดอยู
เสมอในลักษณะ ตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบมีเหตุผล มี
วิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการคิดวิเคราะหที่จะเลือกรับและ
ปฏิเสธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกไดอยาง
ชัดเจนและมี เหตุผลอันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวัน
3.4.5 กิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข (Happiness) เปนความสุขที่เกิด
จาก ประการที่หนึ่งผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนสนใจสาระการเรียนรู ชวนใหสนใจใฝคนควาศึกษาทา
ทาย ใหแสดง ความสามารถและใหใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ ประการที่สองปฏิสัมพันธ
(Interaction) ระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการ
ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมรวมดวยชวยกัน ทําใหผูเรียนรูสึกมีความสุขและสนุกกับ
การเรียน
3.4.6 กิ จ กรรมที่ ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในการวางแผนกํ า หนดงาน วางเป า หมาย
รวมกัน (Participation) ผูเรียนมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องที่ตรงกับความถนัด
ความสามารถ ความสนใจ ของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของ
สิ่งที่เรียนและสามารถ ประยุกตความรูนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง
3.4.7
กิ จ กรรมที่ ผู ส อนให ค วามสํ า คั ญ แก ผู เ รี ย นในความเป น เอกั ต บุ ค คล
(Individualization) ผูสอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพมากกวาเปรียบเทียบแขงขันระหวางกันโดยมี
ความเชื่อมั่นผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูได และมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน
3.4.8 กิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม (Good Habit) เชน
ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ
ฯลฯ และ ลักษณะนิสัยในการทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางานรวมกับผูอื่น การยอมรับผูอื่น
และการเห็นคุณคาของงาน เปนตน
กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมที่ผูเรียน
ไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใชประโยชน
ในชีวิต ไดมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา
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3.5 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียน จําเปนตองใชเทคนิควิธีการ
เรียนรูรูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนใน หลากหลายวิธีซึ่งจําแนกไดดังนี้
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 36-37)
3.5.1 การจัดการเรียนการสอนทางออม ไดแก การเรียนรูแบบสืบคน แบบคนพบ
แบบแกปญหา แบบสรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศกึ ษา แบบตั้งคําถามแบบใชการตัดสินใจ
3.5.2 เทคนิคการศึกษาเปนรายบุคคล ไดแก วิธีการเรียนแบบศูนยการเรียน แบบ
การเรียนรูดว ยตนเอง แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอน
3.5.3 เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีตางๆ ประกอบการเรียน เชน การ
ใชสิ่งพิมพ ตําราเรียน และแบบฝกหัดการใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรียนชุดการสอน
คอมพิวเตอรชว ยสอน บทเรียนสําเร็จรูป
3.5.4 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ ประกอบดวย การ
โตวาทีกลุม Buzz การ อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุมแกปญหา กลุมติวการประชุมตาง ๆ การ
แสดงบทบาทสมมติ กลุมสืบคนคูคิดการฝกปฏิบัติ เปนตน
3.5.5 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณ เชน การจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม เกม กรณีตัวอยางสถานการณจําลองละคร เกม กรณีตัวอยางสถานการณ
จําลอง ละคร บทบาท สมมติ
3.5.6 เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ไดแก ปริศนาความคิดรวมมือแขงขันหรือ
กลุมสืบคน กลุมเรียนรู รวมกัน รวมกันคิด กลุมรวมมือ
3.5.7 เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ไดแก การเรียนการสอนแบบใช
เวลาเลาเรื่อง (Story line) และการเรียนการสอนแบบแกปญหา (Problem-Solving)

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.4.1 งานวิจัยเกี่ยวของกับสื่อการศึกษา
1) ฝายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา (2547) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางสถานีวิทยุ
โทรทั ศ น ก ารศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม เพื่ อ สํ า รวจการรั บ ชมรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และศึกษา
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ความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับประโยชนและคุณภาพโดยรวมของรายการวิทยุโทรทัศนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 57.0 มีอายุระหวาง
21-30 ป รอยละ 50.4 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 24.0 และลูกจางบริษัทเอกชน รอยละ 25.8
เรียนในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ รอยละ 32.2 และมีที่อยูกระจายทั่วประเทศในทุกจังหวัด โดยใน
กรุงเทพมหานครอาศัยอยูมากที่สุด รอยละ 21.8
ข. การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มีจํานวนผูชมรายการเพียง รอยละ 10.4 ไมชม
รายการ รอยละ 89.6 โดยมีเหตุผลที่ไมชมรายการคือ ไมมีเคเบิ้ลทีวี/จานรับสัญญาณดาวเทียมมาก
ที่สุด รอยละ 79.2 รองลงมาคือไมมีเวลาชมรายการ รอยละ 38.7 สวนผลสํารวจจากผูชมรายการ
พบวาสวนใหญรับชมรายการทางเคเบิลทีวีของ UBC ชอง 12 รอยละ 63.2 สวนทางจานรับ
สัญญาณดาวเทียม DLTV 8 ชอง 68 มีรอยละ 36.5 โดยชมรายการที่บานมากที่สุด รอยละ 81.2
รายการที่รับชมเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก รายการเวลา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รอย
ละ 51.9 รายการประกอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน รอยละ 48.8 รายการกฏหมายเพื่อประชาชน
ร อ ยละ 35.1
รายการสอนเสริ มทางไกลผ านดาวเที ยม ร อยละ 34.6 รายการรอบรู กั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รอยละ 30.1 รายการประกอบชุดวิชาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน รอยละ
14.1 รายการสายตรงกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รอยละ 11.7 รายการบริการสังคม รอยละ
11.4 และรายการแวดวง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รอยละ 9.5 ความถี่ในการชมรายการ สวน
ใหญคือ 1 วัน/สัปดาห รอยละ 41.3 รองลงมา 2 วัน/สัปดาห รอยละ 27.7 ชวงเวลาที่ชมรายการมาก
ที่สุดในวันจันทรถึงศุกร คือ ชวงเวลา 04.00 - 06.00 น. รองลงมาชวงเวลา 19.30 - 20.00 น.
รองลงมาคือ 09.00 - 09.50 น. และ 19.30-20.00 น. สําหรับปญหาในการรับชมรายการ พบวาสวน
ใหญ ไมมีปญหา รอยละ 73.5 สวนที่ระบุวามีปญหามีรอยละ 22.1 โดยปญหาที่พบมากที่สุด คือ ไม
มีอุปกรณรับสัญญาณเปนของตนเอง รอยละ 61.0
ค. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการวิทยุโทรทัศนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ไดรับความรูเพิ่มขึ้น รอยละ 76.5
ไดรับขาวสารที่เปนประโยชนจากมหาวิทยาลัย รอยละ 61.6 ชวยใหเขาใจเนื้อหาในชุดวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น รอยละ 46.5 และรูสึกใกลชิดกับมหาวิทยาลัย รอยละ 31.8
ง. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพโดยรวมของรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ข อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา นักศึกษาสวนใหญเห็นวารายการมีคุณภาพโดยรวมอยูใน
ระดับดี รอยละ 57.8
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2) ฝายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา (2547) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การศึกษาเรื่องการรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทาง
สถานีวิทยุโทรทัศนแ หงประเทศไทย ชอง 11 เพื่ อสํารวจการรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 ศึกษาความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความน า สนใจ และประโยชน ที่ ไ ด รั บ ของรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ข อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความตองการเกี่ยวกับวันและเวลาในการชมรายการวิทยุโทรทัศน
ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสํารวจอุปกรณรับสื่อที่มีและสื่อเสริมประกอบการเรียน
ที่ตองการ โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.5 มีอายุ 21-30 ป
รอยละ 52.5 ทํางานในบริษัทเอกชน รอยละ 31.1 เรียนในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ รอยละ 32.2
และมีที่อยูกระจายทั่วประเทศในทุกจังหวัดโดยในกรุงเทพมหานครอาศัยอยูมากที่สุด รอยละ 18.1
ข. การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทางสถานี
วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 มีจํานวนผูชมรายการ รอยละ 58.2 สวนที่ไมชมรายการมี
รอยละ 41.8 โดยมีเหตุผลที่ไมชมรายการมากที่สุดคือไมมีเวลาชมรายการ รอยละ 46.0 รายการที่ชม
เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก รายการเวลามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รอยละ 61.7 รายการ
ประกอบชุดวิชา รอยละ 61.2 รายการกฎหมายเพื่อประชาชน รอยละ 57.9 รายการแนะแนว
การศึกษา รอยละ 57.0 รายการเรียนภาษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รอยละ 47.0 และ
รายการบริการสังคม รอยละ 37.9 ชวงเวลาที่ชมรายการมากที่สุดในวันจันทรถึงศุกรคือชวงเวลา
06.00 - 06.30 น. รองลงมาคือชวงเวลา 05.30 - 06.00 น. และ 05.00 - 05.30 น. สําหรับวันเสารและ
วันอาทิตย ชวงเวลา ที่ชมรายการมากที่สุดคือชวงเวลา 07.30 - 08.00 น. รองลงมาคือชวงเวลา 06.30
- 07.00 น. และ 06.00 - 06.30 น.
ค . ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บความน าสนใจของรายการวิ ทยุ โทรทั ศน ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา สวนใหญเห็นวารายการทุกประเภทมีความนาสนใจระดับมาก
ง. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ข อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา สวนใหญเห็นวา ไดรับประโยชนจากการชมรายการทุก
ประเภทในระดับมาก
จ. ความต อ งการเกี่ ย วกั บ วั น และเวลาในการชมรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ข อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา สวนใหญตองการชมรายการในวันจันทรถึงวันศุกรใน
ชวงเวลา 05.00 - 07.00 น. และ 19.00 - 23.00 น. สําหรับวันเสารและวันอาทิตยในชวงเวลา 05.00 09.00 น. และ 21.00 - 23.00 น.
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ฉ. ผลสํารวจอุปกรณรับสื่อที่นักศึกษามีมากที่สุด ไดแก โทรทัศน รอยละ 93.8
รองลงมา วิทยุ รอยละ 76.0 เครื่องเลน VCD รอยละ 74.5 เครื่องเลนเทปเสียง รอยละ 63.6 เครื่อง
เลน CD เสียง รอยละ 53.0 เครื่องคอมพิวเตอร รอยละ 41.9 เครื่องเลนวีดิทัศน รอยละ 24.5 เครื่อง
เลน DVD รอยละ 24.3 Internet รอยละ 21.4 และอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม รอยละ 5.4 และ
สื่อเสริมประกอบการเรียนที่นักศึกษาตองการมากที่สุด ไดแก VCD รอยละ 62.6 รองลงมารายการ
โทรทัศน รอยละ 47.0 เทปเสียง รอยละ 40.1 CD เสียง รอยละ 28.3 รายการวิทยุ รอยละ 20.8
CD-ROM รอยละ 14.5 DVD รอยละ 13.6 รับชม/ฟงรายการผาน Internet รอยละ 12.5 วิดีโอเทป
รอยละ 8.8 e-learning รอยละ 6.5 และ Teleconference รอยละ 1.3
3) ฝายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา (2548) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง ความตองการของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อเสริมประกอบการเรียน เพื่อสํารวจการรับชม
รายการวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสํารวจความตองการเกี่ยวกับสื่อ
เสริมประกอบการเรียน โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา พบวาสวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ รอยละ 33.1 สาขาวิชานิติศาสตร รอยละ 19.4 และสาขาวิชารัฐศาสตร รอยละ 14.8 โดยสวน
ใหญเปนนักศึกษาที่เขาเรียนปการศึกษา 2548 รอยละ 38.8 ปการศึกษา 2547 รอยละ 17.9 และป
การศึกษา 2546 รอยละ 12.4
ข. การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทางสถานี
วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 พบวามีจํานวนนักศึกษาชมรายการ รอยละ 51.9 สวนที่ไม
ชมรายการ มีรอยละ 48.1 วันและเวลาที่มีนักศึกษาชมรายการมากคือ ชวงเวลา 05.00 - 06.00 น.
ของวันเสารและวันอาทิตย สวนวันและเวลาที่นักศึกษาตองการชมรายการมากไดแก วันจันทรถึง
วันอาทิตย ชวงเวลา 05.00 - 07.00 น., 19.00 - 21.00 น. และ 21.00 - 23.00 น. และ วันเสารถึงวัน
อาทิตย ชวงเวลา 07.00 - 09.00 น., 09.00 - 11.00 น. และ 17.00 - 19.00 น.
ค. การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทางสถานี
วิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม พบวามีจํานวนนักศึกษาชมรายการ รอยละ 3.6
เทานั้น สวนที่ไมชมรายการ มีรอยละ 96.4 วันและเวลาที่มีนักศึกษาชมรายการมาก สวนใหญเปน
ชวงเวลาในวันเสารและวันอาทิตย ไดแก ชวงเวลา 08.30 - 09.00 น., 09.00 - 10.00 น., 10.00 11.00 น., 18.00 - 19.00 น. และ 19.00 - 20.00 น. สวนวันและเวลาที่นักศึกษาตองการชมรายการ
มากไดแก วันจันทรถึงวันอาทิตย ชวงเวลา 05.00 - 07.00 น., 17.00 - 19.00 น., 19.00-21.00 น. และ
21.00-23.00 น. และวันเสารถึงวันอาทิตยชวงเวลา 07.00 - 09.00 น. และ 09.00 - 11.00 น.
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ง. ความตองการเกี่ยวกับสื่อเสริมประกอบการเรียน พบวา สื่อเสริมที่นักศึกษา
ตองการมากที่สุด ไดแก VCD รอยละ 58.8 รองลงมา รายการโทรทัศน รอยละ 41.4 เทปเสียง รอย
ละ 36.9 CD เสียง รอยละ 26.2 รายการวิทยุ รอยละ 26.0 DVD รอยละ 19.6 CD-ROM รอยละ 14.7
รับชม/ฟงรายการผาน Internet รอยละ 14.6 วีดิโอเทป รอยละ 14.1 e-Learning รอยละ 7.0 และ
Teleconference รอยละ 6.9 สวนความตองการชุดรับสัญญาณดาวเทียม พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่
ตองการ รอยละ 28.3 สวนที่ไมตองการมี รอยละ 50.2 และไมตอบ รอยละ 21.5 สําหรับคาใชจายชุด
รับสัญญาณดาวเทียมที่นักศึกษาสามารถรับภาระไดอยูที่จํานวนเงิน 9,000 บาท รอยละ 77.2
4) วาทิพย ภูสวรรคชัย และคนอื่นๆ (2548) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาในประเด็นดังนี้ จํานวนผูใชสื่อ การศึกษา คุณภาพสื่อการศึกษา ประโยชนที่ไดรับจาก
สื่อการศึกษา ความพึงพอใจตอสื่อ การศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา โดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-30 ป
ประกอบอาชีพรับราชการ คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือระดับ
อนุปริญญา และเปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ข. จํานวนผูใชสื่อการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญชมวีดิทัศน โดยชมจนจบทั้ง
มวน มีเพียงสวนนอยที่ไมชมวีดิทัศน ใหเหตุผลวา ไมมีเครื่องเลนวีดิทัศน และไมมีเวลาดู
ค. คุณภาพสื่อการศึกษา พบวา คุณภาพโดยรวมของเอกสารการสอนอยูในระดับดี
และคุณภาพโดยรวมของวีดิทัศนอยูในระดับดีเชนกัน สวนความเขาใจเนื้อหานั้นนักศึกษามีความ
เขาใจในการศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอนอยูในระดับมาก 9 หนวยและระดับปานกลาง 6 หนวย
สวนการถายทอดเนื้อหาของ วีดิทัศน นักศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองใน
ระดับมาก
ง. ประโยชนที่ไดรับจากสื่อการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญไดรับความรูจาก
เอกสารการสอนในระดับมาก และนอกจากนักศึกษาจะนําความรูไปใชประโยชนในการเรียนแลว
ยังนําไปใชในชีวิตประจําวัน สวนการชมวีดิทัศนนักศึกษา เห็นวา การชมวีดิทัศนชวยใหเขาใจ
เนื้อหาชุดวิชา ในระดับมาก และทําใหไดรับความรูจากวีดิทัศนในระดับมากเชนกัน
จ. ความพึงพอใจตอสื่อการศึกษา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอเอกสารการ
สอนในระดับมาก และมีความพึงพอใจตอวีดิทัศนในระดับมากเชนเดียวกัน
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ฉ. การปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา พบวา นักศึกษาเสนอใหปรับปรุงเอกสาร
การสอน 3 อันดับแรกคือ เนื้อหาเยิ่นเยอ เนื้อหาไมทันสมัย เนื้อหาอธิบายไมชัดเจน และสื่อเสริมที่
นักศึกษาตองการคือ วีซีดี สวนวีดิทัศนนักศึกษาตองการใหมีวีดิทัศนทุกหนวยเพื่อประกอบการ
เรียน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาชุดวิชาไดเปนอยางดี และควรจะมีภาพจําลองเหตุการณการ
เกิดอัคคีภัยของตึกสูงมาประกอบการเรียนดวย
5) วาทิพย ภูสวรรคชัย และคนอื่นๆ (2548) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องตน
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นดังนี้ จํานวนผูใชสื่อการศึกษา คุณภาพสื่อการศึกษา
ประโยชนที่ไดรับจากสื่อการศึกษา ความพึงพอใจตอสื่อการศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพ
สื่อการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-30 ป
ประกอบอาชีพรับราชการ คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ ระดับ
อนุปริญญา และเปนนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
ข. จํานวนผูใชสื่อการศึกษา พบวา นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญชมวีดิ
ทัศน โดยชมจนจบทั้งมวน มีเพียงสวนนอยที่ไมชมวีดิทัศนใหเหตุผลวา ไมมีเครื่องเลนวีดิทัศน
ค. คุณภาพสื่อการศึกษา พบวา คุณภาพโดยรวมของเอกสารการสอนอยูในระดับดี
และคุณภาพโดยรวมของวีดิทัศนอยูในระดับดีเชนกัน สวนความเขาใจเนื้อหานั้นนักศึกษามีความ
เขาใจในการศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอนอยูในระดับมากเกือบทุกหนวย ยกเวนหนวยที่ 7 และ
หนวยที่ 8 นักศึกษามีความเขาใจเนื้อหาในระดับปานกลาง สวนการถายทอดเนื้อหาของวีดิทัศน
นักศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองในระดับมาก
ง. ประโยชนที่ไดรับจากสื่อการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญไดรับความรูจาก
เอกสารการสอนระดับมาก และนอกจากนักศึกษาจะนําความรูไปใชประโยชนในการเรียนแลว ยัง
นําไปใชในการประกอบอาชีพ สวนการชมวีดิทัศนนักศึกษาเห็นวาการชมวีดิทัศนชวยใหเขาใจ
เนื้อหาชุดวิชาในระดับมาก และทําใหไดรับความรูจากวีดิทัศนในระดับมากเชนกัน
จ. ความพึงพอใจตอสื่อการศึกษา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอเอกสารการ
สอนในระดับมาก และมีความพึงพอใจตอวีดิทัศนในระดับมากเชนเดียวกัน
ฉ. การปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา พบวา นักศึกษาเสนอใหปรับปรุงเอกสาร
การสอน 3 อันดับแรกคือ เนื้อหาเยิ่นเยอ แบบประเมินผลตนเองไมสอดคลองกับเนื้อหา แนวตอบ
ไมชวยแนะแนวการตอบคําถามเทาที่ควร และสื่อเสริมที่นักศึกษาตองการใหมีเพิ่มเติมคือ เทปเสียง
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ซีดี วีซีดี เปนตน สวนวีดิทัศน นักศึกษาตองการใหมีทุกชุดวิชาและทุกหนวยการสอนเพื่อใหผูเรียน
เขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น ควรเพิ่มสีสันและเนื้อหาใหนาสนใจมากขึ้น แปลคําศัพทอาการ ชื่อโรค
ภาษาอังกฤษใหเปนภาษาไทยดวย เพราะจะชวยใหเขาใจไดงายขึ้น
6) วิชยั วิชยศิริ และคนอื่นๆ (2551) ไดทําการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ (16457) เพื่อศึกษา (1)
จํานวนผูใชสื่อการศึกษา (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ (3) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซึ่งสื่อการศึกษาที่นํามาศึกษา เอกสารการสอน และซีดี
เสียงประจําชุดวิชา โดยใชแบบสอบถาม การวิจยั สรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 77.3 มีอายุ
ระหวาง 26-30 ป รอยละ 29.5 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 29.5 รายไดตอ
เดือนต่ํากวา 6,500 บาท รอยละ 25.0 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับ
ต่ํากวาอนุปริญญา รอยละ 79.5 และเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร รอยละ 100.0
ข. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา คุณภาพของการนําเสนอเนื้อหา
ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาอยูในระดับมาก สวนการ
ปรับปรุงเอกสารการสอน ระบุเนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ ไดแก เนื้อหาหนวยที่
13 หนวยที่ 15 และหนวยที่ 9 เสนอแนะวาเนื้อหาวิชาอานไมเขาใจควรปรับปรุงใหงายขึ้น แบบ
ประเมินผลกอน-หลังเรียนเฉลยไมตรง และขอสอบออกไมตรงกับเนื้อหา และสื่อเสริมที่ตองการ
มาก คือ วีซีดี และซีดีเสียง
ค. ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ฟงซีดี
เสียง รอยละ 50.0 ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 36.4 ใหเหตุผลที่ไมฟงเพราะไมมีเวลาฟงและไมสะดวกใน
การฟงซีดี เสียง รอยละ 15.9 คุณภาพของซี ดีเสียง รายการมีความชัดเจนของเสียงดี มีความนา
ติดตามรับฟงรายการมาก การฟงรายการทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นมาก ไดรับ
ความรูมาก ไดรับประโยชนปานกลาง และคุณภาพของแผนซีดีมีปานกลาง การปรับปรุงซีดีเสียง
เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมากคือ รูปแบบบรรยายและสารคดี สวนแผนซีดีมีคุณภาพไมดีควร
ทําเปน MP3 และนักศึกษาสามารถรับฟง และ Download ไฟล MP3 ได
7) วิชัย วิชยศิริ และคนอื่นๆ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร (15336) เพื่อศึกษา (1) จํานวน
ผูใชสื่อการศึกษา (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
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ปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซึ่งสื่อการศึกษาที่นํามาศึกษาประกอบดวย เอกสารการสอน และซีดี
เสียงประจําชุดวิชา โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.7 มีอายุ
ระหวาง 26-30 ป รอยละ 29.1 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 26.7 รายไดตอ
เดือนต่ํากวา 6,500 บาท รอยละ 26.7 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับต่ํา
กวาอนุปริญญา รอยละ 77.9 และเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร รอยละ 100.0
ข. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา คุณภาพของการนําเสนอเนื้อหา
ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาอยูในระดับมากทุกหนวย
ทุกประเด็น ยกเวน หนวยที่ 1, 5, 9, 10, 13 และ 14 ที่มีประเด็นความเขาใจในการศึกษาเนื้อหาอยู
ในระดับปานกลาง สวนการปรับปรุงเอกสารการสอน ระบุเนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานไม
เขาใจ ไดแก เนื้อหาหนวยที่ 14 หนวยที่ 13 และหนวยที่ 5 เสนอแนะวาควรปรับปรุงเนื้อหาให
ชัดเจนและเพิ่มรายละเอียดใหมากกวานี้ และสื่อเสริมที่ตองการ ไดแก วีซีดี และดีวีดี
ค. ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ฟงซีดี
เสียง รอยละ 56.9 ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 32.6 ใหเหตุผลที่ไมฟงเพราะไมมีเวลาฟง รอยละ 21.4
คุณภาพของซีดีเสียง รายการมีความชัดเจนของเสียงดี ไดรับประโยชนมาก มีความนาติดตามรับ
ฟงรายการมาก คุณภาพของแผนซีดีมีมาก ไดรับความรูมาก และการฟงรายการทําใหเขาใจเนื้อหา
ในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นปานกลาง การปรับปรุงซีดีเสียง เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก
คือ รูปแบบบรรยาย และสารคดี รวมทั้งตองการใหทําเปน VCD แทน และนักศึกษาสามารถรับฟง
และ Download ไฟล MP3 ได
8) วิชัย วิชยศิริ และคนอื่นๆ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาการสื่อสารการตลาด (16353) เพื่อศึกษา (1) จํานวนผูใช
สื่อการศึกษา (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพสื่ อ การศึ ก ษา ซึ่ ง สื่ อ การศึ ก ษาที่ นํ า มาศึ ก ษา ได แ ก เอกสารการสอน โดยใช
แบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 76.5 มีอายุ
ระหวาง 21-25 ป รอยละ 30.4 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 27.5 รายไดตอ
เดือน 6,500-10,000 บาท รอยละ 24.5 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับต่ํากวาอนุปริญญา รอยละ 74.5 และเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร รอยละ 100.0
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ข. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา คุณภาพของการนําเสนอเนื้อหา
ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาอยูในระดับมากเกือบทุก
หนวย ยกเวน หนวยที่ 3 มีความเขาใจในการศึกษาเนื้อหาปานกลาง สวนการปรับปรุงเอกสารการ
สอน ระบุเนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ ไดแก เนื้อหาหนวยที่ 14 หนวยที่ 12 และ
หนวยที่ 15 เสนอแนะวาเนื้อหาเอกสารการสอนชุดวิชาควรกระชับสั้นไดใจความ ควรมีเอกสารสรุป
ทายเรื่อง แบบฝกปฏิบัติกอน-หลังเรียนควรมีการตรวจสอบความถูกตอง และเพิ่มตัวอยางประกอบ
บทเรียนดวยเนื้อหาที่ตองการมาก คือ วีซีดี และดีวีดี
9) วิชัย วิชยศิริ และคนอื่นๆ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็น
ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สื่ อ การศึ ก ษา ชุ ด วิ ช านวดแผนไทย (55310) เพื่ อ ศึ ก ษา 1) จํ านวนผู ใ ช
สื่อการศึกษา 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพสื่อการศึกษา ซึ่งสื่อการศึกษาที่นํามาศึกษาไดแก เอกสารการสอนและวีซีดีประจําชุดวิชา โดย
ใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไป นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.4
มีอายุ 46 ป ขึ้นไป รอยละ 43.9 ประกอบอาชีพรับราชการ/ลูกจาง/พนักงานราชการ รอยละ 56.1
มี ร ายได ต  อ เดื อ นสู ง กว า 20,000 บาท ร อ ยละ 38.6 คุ ณ วุ ฒ ิ ส ู ง สุ ด ก อ นเข า ศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี รอยละ 45.6 และเปนนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพทั้งหมด
ข. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวาคุณภาพของการนําเสนอเนื้อหา
ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหา สวนใหญอยูในระดับมาก
สวนการปรับปรุงเอกสารการสอนระบุเนื้อหาที่ทําความเขาใจยาก หรืออานแลวไมเขาใจ ไดแก
เนื้อหาหนวยที่ 2 หนวยที่ 8 และหนวยที่ 10 รวมทั้งเสนอแนะวาเนื้อหาเอกสารการสอนกวางเกินไป
อานแล วเข าใจยาก ควรมี การเน นขั้ นตอนการนวดในเอกสารการสอน รวมทั้ งตรวจคํ าผิ ดและ
ภาพประกอบใหถูกตอง และสื่อเสริมที่ตองการมาก คือ วีซีดีและดีวีดี
ค. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวีซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ชมรายการ
รอยละ 84.2 ไมชมรายการ รอยละ 10.5 โดยใหเหตุผลที่ไมชมรายการ เพราะไมสะดวกในการรับชม
และไมมีเครื่องเลนวีซีดี คุณภาพของรายการวีซีดีประจําชุดวิชา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากการ
ชมวีซีดีประจําชุดวิชามาก การชมวีซีดีประจําชุดวิชาทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้น
มาก ความชัดเจนของภาพและเสียงของวีซีดีประจําชุดวิชามีมาก วีซีดีประจําชุดวิชามีความนาติดตาม
มาก และคุณภาพของแผนวีซีดีประจําชุดวิชาอยูในระดับดีมาก การปรับปรุงคุณภาพวีซีดีประจําชุด

68

วิชา และรูปแบบที่ตองการมาก คือ รูปแบบสาธิต โดยมีการปฏิบัติจริงแสดงใหดูเปนวิธีการตาง ๆ
เปนขั้นตอน และเสนอแนะวา ควรปรับปรุงการบรรยายรวมทั้งเพิ่มเวลาในการบรรยายใหมากวานี้
และนักศึกษาสามารถชมแผนดีวีดีได
10) วาณี บุณยะไวโรจน และคนอื่นๆ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ (97101) เพื่อศึกษา
(1) จํานวนผูใชสื่อการศึกษา (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ (3) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซึ่งสื่อการศึกษาที่นํามาศึกษาประกอบดวย เอกสารการ
สอน ซี ดี เ สี ย งประจํ า ชุ ด วิ ช า รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น โดยใช
แบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 66.7 มีอายุ
ระหวาง 26-30 ป รอยละ 50.0 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 55.6 รายไดตอ
เดือน10,001-15,000 บาท รอยละ 27.8 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับ
อนุปริญญา รอยละ 66.7 และเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 100.0
ข. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา คุณภาพของการนําเสนอเนื้อหา
ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาอยูในระดับมาก สวนการ
ปรับปรุงเอกสารการสอน ระบุเนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ ไดแก เนื้อหาหนวยที่ 7
หนวยที่ 13 และหนวยที่ 14 เสนอแนะวาควรอธิบายเนื้อหาใหชัดและมีภาพประกอบที่ทันสมัย และ
สื่อเสริมที่ตองการมาก คือ วีซีดี และดีวีดี
ค. ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ฟงซีดีเสียง
รอยละ 61.2 ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 33.3 ใหเหตุผลที่ไมฟงเพราะไมมีเครื่องเลนซีดีเสียง รอยละ 66.7
คุณภาพของซีดีเสียง รายการมีความชัดเจนของเสียงดี มีความนาติดตามรับฟงรายการมาก การฟง
รายการทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นมาก ไดรับความรูมาก ไดรับประโยชนปาน
กลาง และคุณภาพของแผนซีดีมีปานกลาง การปรับปรุงซีดีเสียง เสนอรูปแบบรายการที่ตองการ
มากคื อ รู ป แบบสารคดี แ ละบรรยาย โดยยกตั ว อยา งประกอบเนื้ อ หาให ม ากขึ้ น และนั ก ศึก ษา
สามารถรับฟง และ Download ไฟล MP3 ได
ง. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวิทยุกระจายเสียง พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ฟง
รายการ รอยละ 11.1 ไมฟงรายการ รอยละ 61.1 ใหเหตุผลที่ไมฟงรายการ เพราะไมสะดวก รอยละ 40.9
คุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียง การฟงรายการชวยใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้น
มาก ไดรับความรูมาก ไดรับประโยชนมาก และมีความนาติดตามรับฟงรายการมาก การปรับปรุง
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รายการวิทยุกระจายเสียง เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบบรรยาย สนทนา สารคดี
เปนรายการที่ผลิตไวแลวนําเทปมาออกอากาศ และเสนอวามีแนวขอสอบในรายการดวย และ
เสนอแนะควรมีการออกอากาศในระบบ FM
จ. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ รายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น พบว า มี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ช ม
รายการ รอยละ 44.4 ไมชมรายการ รอยละ 44.4 ใหเหตุผลที่ไมชมรายการเพราะ ไมสะดวก รอยละ
68.8 คุณภาพของรายการวิทยุโทรทัศน การชมรายการชวยใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอน
เพิ่มขึ้นมาก รายการมีความนาติดตามมาก แตไดรับความรูและประโยชนปานกลาง การปรับปรุง
รายการวิทยุโทรทัศน เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบสาธิตเปนรายการที่ผลิตไว
แลวนําเทปมาออกอากาศ และเสนอแนะวาควรเพิ่มเวลาของรายการและเวลาในการออกอากาศ
11) วาณี บุณยะไวโรจน และคนอื่นๆ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน (41454) เพื่อศึกษา (1)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ
สื่อการศึกษา ซึ่งสื่อการศึกษาที่นํามาศึกษาคือ เอกสารการสอน โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุป
ไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 78.9 มีอายุ
ระหวาง 31-35 ป รอยละ 21.1 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 36.8 รายไดตอเดือน 10,00115,000 บาท รอยละ 28.9 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับต่ํา
กวาอนุปริญญา รอยละ 65.8 และเรียนในสาขาวิชานิติศาสตร รอยละ 100.0
ข. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและการปรับปรุงเอกสารการสอน พบวา คุณภาพ
ของการนําเสนอเนื้อหา ในประเด็น ความทันสมัยของเนื้อหา ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
ความกระชับของเนื้อหา กิจกรรมทายเรื่องชวยใหเขาใจเนื้อหา มีคุณภาพระดับมาก สวนประเด็น
แนวตอบชวยแนะแนวการตอบคําถามของกิจกรรมทายเรื่อง และแบบประเมินตนเองชวยวัดความรู
มีคุณภาพระดับปานกลาง สวนความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจาก
เนื้อหาประเมินใหในระดับปานกลาง
ค. เนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ ไดแก เนื้อหาหนวยที่ 2 หนวยที่ 3
และหนวยที่ 14 เสนอแนะวาควรอธิบายเนื้อหาใหเขาใจงายและยกตัวอยางประกอบมากขึ้นและสื่อ
เสริมที่ตองการมาก คือ VCD/DVD และ CD เสียง
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12) รัตตินันท ลีนะจารุสิทธิ์ และคนอื่นๆ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความคิด เห็นของนั ก ศึ ก ษาเกี่ยวกั บสื่อการศึก ษา ชุด วิชากฎหมายเกี่ย วกับทรัพยากรปา ไมและ
สิ่งแวดลอม (91428) เพื่อศึก ษาความคิดเห็นของนั กศึกษาในประเด็น ดังนี้ 1) จํานวนผูใ ช
สื่อการศึกษา 2) คุณภาพสื่อการศึกษา และ 3) การปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ประชากรที่ใชใน
การวิจัยคือนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม (91428) ในภาคการศึกษาที่ 1/2550 จํานวน 119 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคือแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ปรากฏวา
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 30 ฉบับ คิดเปนรอยละ 25.2ของจํานวนที่สงไป การวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีทางสถิติคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
เนื้อหา โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไป นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 76.7 มี
อายุระหวาง 31-35 ป รอยละ 33.3 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 36.7 มีรายได ต่ํากวา 6,500
บาท และ 6,500-10,000 บาท ต อ เดื อ น ร อ ยละ23.3 คุ ณ วุ ฒิ สู ง สุ ด ก อ นเข า ศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือระดับอนุปริญญา รอยละ 60.0 และเปนนักศึกษาสาขาวิชา
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ รอยละ 96.7
ข. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา นักศึกษาเห็นวาโดยภาพรวม
เอกสารการสอนมีคุณภาพอยูในระดับปานกลางถึงมาก 13 หนวย จากทั้งหมด 15 หนวย ไมวาจะ
เปนในสวนของการนําเสนอเนื้อหา ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับ
จากเนื้อหา สวนการปรับปรุงเอกสารการสอนนั้น นักศึกษาบางคนเห็นวาเนื้อหาเยอะเกินไปอาน
แล ว สั บสน คําถามทายบทไมตรงกับ เนื้อหา ควรเพิ่ มแบบฝกหั ด ใหม ากกวานี้ และเนื้อหาควร
ทันสมัย สวนสื่อเสริมที่นักศึกษาตองการเปนอันดับแรก คือ VCD
ค. ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ฟงซีดี
เสียง รอยละ 70.0 สวนใหญฟงทุกเรื่อง และไมฟง มีรอยละ 30.0 โดยใหเหตุผลวาอานเอกสารการ
สอนก็พอแลว คุณภาพซีดีเสียงในสวนของการนําเสนอรายการ ความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
จากการฟงมีคุณภาพในระดับมาก สวนการปรับปรุงซีดีเสียงนักศึกษาเห็นวาเนื้อหาสั้นเกินไป เสียง
บรรยายควรชัดเจนกวานี้ และไมควรบรรยายเร็วเกินไป สําหรับรูปแบบรายการที่นักศึกษาตองการ
มากที่สุด คือ รูปแบบบรรยาย โดยวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญ และถาบันทึกรายการลงแผนซีดี MP3
นักศึกษาสามารถรับฟงไดเปนจํานวนมากพอสมควร นอกจากนี้นักศึกษาไมตองการ Download
ไฟล MP3 แทนการจัดสงทางไปรษณีย เพราะไมสะดวก ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรและ Download
ไฟล ไมเปน
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13) รัตตินันท ลีนะจารุสิทธิ์ และคนอื่นๆ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง (33443) เพื่อ
ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาในประเด็ น ดั ง นี้ 1) จํ า นวนผู ใ ช สื่ อ การศึ ก ษา 2) คุ ณ ภาพ
สื่อการศึกษา และ 3) การปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ประชากรที่ใชในการวิจัยคือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง (33443) ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2550 จํานวน 1,086 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอมูลใชวิธีสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ปรากฏวาไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 215
ฉบับ คิดเปนรอยละ 19.8 ของจํานวนที่สงไป การวิเคราะหขอมูลใชวิธีทางสถิติคํานวณหาคาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา โดยใชแบบสอบถาม การวิจัย
สรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไป นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.6
มีอายุระหวาง 26-30 ป รอยละ 30.7 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 56.3 มีรายได 6,500-10,000
บาท ตอเดือน รอยละ 41.9 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือระดับ
อนุปริญญา รอยละ 57.2 และเปนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร รอยละ 97.2
ข. ความคิดเห็ นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา นักศึกษาเห็น วาโดยภาพรวม
เอกสารการสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากทุกหนวย ไมวาจะเปนในสวนของการนําเสนอเนื้อหา
ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหา สวนการปรับปรุงเอกสาร
การสอนนั้น นักศึกษาบางคนเห็นวาเนื้อหาควรกระชับกวานี้ เนื้อหาอานแลวเขาใจยาก และเนื้อหา
กวางเกินไปควรสรุปใจความสําคัญใหงายกวานี้ สวนสื่อเสริมที่นักศึกษาตองการ คือ VCD
ค. ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ฟงซีดี
เสียง รอยละ 61.9 สวนใหญฟงเปนบางเรื่อง และไมฟง มีรอยละ 32.1 โดยใหเหตุผลวาไมมีเวลา
สวนคุณภาพซีดีเสียงในสวนของการนําเสนอรายการ ความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับจากการฟง
มีคุณภาพในระดับมาก ยกเวนความรูที่ไดรับจากรายการอยูในระดับปานกลาง การปรับปรุงซีดีเสียง
นักศึกษาเสนอรูปแบบรายการที่ตองการมากที่สุด คือ รูปแบบบรรยาย โดยวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญ
และตองการ Download ไฟล MP3 แทนการจัดสงทางไปรษณีย และถาบันทึกรายการลงแผนซีดี
MP3 นักศึกษาสามารถรับฟงได เปนจํานวนมากพอสมควร นอกจากนี้นักศึกษาเสนอใหเปลี่ยนจาก
ซีดีเสียงเปนวีซีดี
14) รัตตินันท ลีนะจารุสิทธิ์ และคนอื่นๆ (2551)ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร (81311)
เพื่อศึกษา (1) จํานวนผูใชสื่อการศึกษา (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ (3) ความ
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คิ ด เห็น เกี่ย วกั บการปรั บปรุงคุ ณ ภาพสื่อการศึ ก ษา ซึ่ งสื่ อ การศึ ก ษาที่นํามาศึก ษาประกอบดว ย
เอกสารการสอน ซีดีเสียงประจําชุดวิชา และรายการวิทยุกระจายเสียง โดยใชแบบสอบถาม การวิจัย
สรุปไดดังนี้
ก. ข อมูลทั่วไป ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 59.1 มีอายุ
ระหวาง 21-25 ป รอยละ 22.1 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 35.6 รายไดตอเดือน 6,500-10,000
บาท ร อ ยละ 33.2 คุ ณ วุ ฒิ สู ง สุ ด ก อ นเข า ศึ ก ษาใน มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ต่ํ า กว า
อนุปริญญา รอยละ 88.7 และเรียนในสาขาวิชารัฐศาสตร รอยละ 97.1
ข. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา เอกสารการสอนมีคุณภาพในระดับ
มาก 2 หนวย (หนวยที่ 2 และ 13) จากทั้งหมด 15 หนวย นอกจากนั้นอยูในระดับปานกลางถึงมาก
สวนการปรับปรุงเสนอแนะวาเนื้อหาควรกระชับกวานี้ เนื้อหาเยอะเกินไป ตองการใหสรุปประเด็น
สําคัญในตอนทาย และสื่อเสริมที่ตองการมาก คือ วีซีดี
ค. ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ฟงซีดีเสียง
รอยละ 60.1 ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 35.6 ใหเหตุผลที่ไมฟงเพราะไมไดรับแผนซีดีเสียง รอยละ 31.1
คุณภาพของซีดีเสียง รายการมีความชัดเจนของเสียงดี มีความนาติดตามรับฟงรายการมาก การฟง
รายการทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นมาก ไดรับความรูมาก ไดรับประโยชนมาก
และแผนซีดีมีคุณภาพมาก การปรับปรุงซีดีเสียง เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมากคือ รูปแบบ
บรรยาย โดยอาจารย วิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญ และนักศึกษาสามารถรับฟงจากแผนซีดี MP3 ได แต
นักศึกษาไมตองการ Download ไฟล MP3 เพราะไมมีเครื่องคอมพิวเตอร
ง. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวิทยุกระจายเสียง พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ฟง
รายการเพียงรอยละ 14.9 ไมฟงรายการ รอยละ 75.4 ใหเหตุผลที่ไมฟงรายการ เพราะไมมีเวลาและรับ
สัญญาณไมได คุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียง อยูในระดับปานกลาง ไดแก ความนาติดตาม
รับฟงรายการ ประโยชนที่ไดรับจากรายการ การฟงรายการทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอน
เพิ่มขึ้นและความรูที่ไดรับจากรายการ สวนการปรับปรุงรายการวิทยุกระจายเสียง เสนอรูปแบบ
รายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบบรรยาย โดยอาจารย วิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญ และเสนอแนะวา
เนื้อหาในรายการควรกระชับกวานี้ คลื่นสัญญาณรับไมได และตองการใหเปลี่ยนเปน VCD แทน
15) จิตรนภา รุจิระชาติกุล และคนอื่นๆ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (20301)
เพื่อศึกษา (1) จํานวนผูใชสื่อการศึกษา (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ (3) ความ
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คิ ด เห็น เกี่ย วกั บการปรั บปรุงคุ ณ ภาพสื่อการศึ ก ษา ซึ่ งสื่ อ การศึ ก ษาที่นํามาศึก ษาประกอบดว ย
เอกสารการสอน และซีดีเสียงประจําชุดวิชา โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 76.3 มีอายุ
ระหวาง 26-30 ป รอยละ 27.4 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 60.0 รายไดตอเดือน 6,500-10,000
บาท รอยละ 50.4 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับอนุปริญญา
รอยละ 48.9 และเรียนในสาขาวิชาศึกษาศาสตร รอยละ 100.0
ข. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา คุณภาพของการนําเสนอเนื้อหา ความ
เขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาอยูในระดับดี สวนการปรับปรุง
เอกสารการสอน ระบุเนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ ไดแก เนื้อหาหนวยที่ 4 หนวยที่ 7
หนวยที่ 8 หนวยที่ 10 และหนวยที่ 13 เสนอแนะวาเนื้อหามากไปควรกระชับและทัน สมัยและ
ควรมีบทสรุปในแตละหนวย และสื่อเสริมที่ตองการมากที่สุด คือ VCD
ค. ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ฟงซีดีเสียง
รอยละ 77.0 ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 23.0 ใหเหตุผลที่ไมฟงเพราะไมมีเวลาฟง คุณภาพของซีดีเสียง
รายการมีความชัดเจนของเสียงดี มีความนาติดตามรับฟงรายการมาก การฟงรายการทําใหเขาใจ
เนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นมาก ไดรับความรูมาก ไดรับประโยชนมาก และแผนซีดีมีคุณภาพ
ดี การปรับปรุงซีดีเสียง เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมากคือ รูปแบบบรรยาย และสารคดี และ
นักศึกษาสามารถรับฟง และ Download ไฟล MP3 ได แตไมสะดวกในการ Download ไฟล MP3
ดวยตนเอง
16) จิตรนภา รุจิระชาติกุล และคนอื่นๆ (2551)ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความคิ ด เห็น ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับสื่ อ การศึ ก ษาชุ ด วิช าแนวคิ ด และทฤษฎี ก ารแพทยแ ผนไทย
(55304) เพื่อศึกษา (1) จํานวนผูใชสื่อการศึกษา (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ
(3) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพสื่ อ การศึ ก ษา ซึ่ ง สื่ อ การศึ ก ษาที่ นํ า มาศึ ก ษา
ประกอบดวย เอกสารการสอน และซีดีเสียงประจําชุดวิชา โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปได
ดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.7 มีอายุ
ระหวาง 46 ปขึ้นไป รอยละ 31.4 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 52.8 รายไดตอเดือนสูงกวา
20,001บาท รอยละ 39.2 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 49.0 และเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 100.0
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ข. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา เอกสารการสอนมีความทันสมัยของ
เนื้อหาดี ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาดี ความกระชับของเนื้อหาปานกลาง กิจกรรมทายเรื่องชวย
ใหเขาใจเนื้อหาปานกลาง แนวตอบชวยแนะแนวการตอบคําถามของกิจกรรมทายเรื่องปานกลาง
แบบประเมินตนเองชวยวัดความรูปานกลาง ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหาปานกลาง ความรูและ
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาเนื้อหาปานกลาง ในสวนของการปรับปรุงเอกสารการสอน ระบุ
เนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ ไดแก เนื้อหา หนวยที่ 13 หนวยที่ 9 และหนวยที่ 11 สื่อ
เสริมที่ตองการมากที่สุด คือ VCD CD และ DVD
ค. ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา มีจํานวนนักศึกษาที่ฟงซีดีเสียง รอยละ
70.6 ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 29.4 ใหเหตุผลที่ไมฟงเพราะไมไดรับแผนซีดี คุณภาพของซีดีเสียง
รายการมีความนาติดตามรับฟงดี เสียงชัดเจนดี คุณภาพของแผนซีดีดี ไดรับประโยชนจากการฟงดี
ไดรับความรูปานกลาง และการฟงรายการทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นปานกลาง
การปรับปรุงซีดีเสียง เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบบรรยาย นักศึกษาสามารถรับ
ฟงรายการจากแผนซีดี MP3 ได แตไมสะดวกที่จะ Download ไฟล MP3 เอง และนักศึกษาเสนอมา
วาอยากใหเปนแผนที่สามารถเปดฟงหรือใชกับเครื่องเลนที่หลากหลาย และมีความตองการใหผลิต
เปน VCD
17) จิตรนภา รุจิระชาติกุล และคนอื่นๆ (2551)ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อ
ชีวิต (10141) เพื่อศึกษา (1) จํานวนผูใชสื่อการศึกษา (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา
และ (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซึ่งสื่อการศึกษาที่นํามาศึกษา
ประกอบด ว ย เอกสารการสอน รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น โดยใช
แบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 57.1 มีอายุ
ระหวาง 21-25 ป รอยละ 33.7 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 30.1 รายไดตอ
เดือน 6,500-10,000 บาท รอยละ 33.7 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับต่ํากวาอนุปริญญา รอยละ 26.6 และผูตอบสวนใหญเรียนในสาขาวิชารัฐศาสตร รอยละ 26.6
รองลงมานิเทศศาสตร รอยละ 24.7 และสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร รอยละ 10.3
ข. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา คุณภาพของการนําเสนอเนื้อหา ความ
เขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาอยูในระดับดี สวนการปรับปรุง
เอกสารการสอน ระบุเนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ ไดแก เนื้อหาหนวยที่ 6 หนวยที่ 10
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และหนวยที่ 12 เสนอแนะวาเนื้อหากวางเกินไป ตองการใหกระชับและควรมีสรุปทายบท และสื่อเสริม
ที่ตองการมากที่สุด คือ วีซีดี
ค. ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บรายการวิ ทยุ กระจายเสี ยง พบว า มี จํานวนนั กศึ กษาที่ ฟ ง
รายการ รอยละ 18.9 ไมฟงรายการ รอยละ 81.1 ใหเหตุผลที่ไมฟงรายการ เพราะไมมีเวลาฟง คุณภาพ
ของรายการวิทยุกระจายเสียง รายการมีความนาติดตามดี ฟงรายการแลวทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสาร
การสอนเพิ่มขึ้นดี ความรูที่ไดรับจากรายการดี และประโยชนที่ไดรับจากรายการดี การปรับปรุงรายการ
วิทยุกระจายเสียง เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบบรรยาย และสารคดี เปนรายการสดที่
เปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามาสอบถามปญหาในรายการ และเสนอแนะวาควรเพิ่มเวลาหรือความถี่
ในการออกอากาศ และมีนักศึกษาบางสวนเสนอแนะมาวาตองการสื่อในรูปแบบ วีซีดี
ง. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ รายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น พบว า มี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ช ม
รายการ รอยละ 36.9 ไมชมรายการ รอยละ 63.1 ใหเหตุผลที่ไมชมรายการเพราะไม มีเวลาชม
รายการ คุณภาพของรายการวิทยุโทรทัศน รายการมีความนาติดตามรับชมดี การชมรายการทําให
เขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นดี ความรูที่ไดรับจากการชมรายการดี และประโยชนที่ไดรับ
จากการชมรายการดี การปรับปรุงรายการวิทยุโทรทัศน เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ
รูปแบบสารคดี เปนรายการสดที่เปดโอกาสใหผูชมโทรศัพทเขามาสอบถามปญหาในรายการและ
เสนอแนะวาควรเพิ่มวันในการออกอากาศและเพิ่มจํานวนรอบในการออกอากาศ
4.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนเสริม
1) งานบริการการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค สํานักบริการการศึกษา
(2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่
2/2548 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่นําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารูปแบบการสอนของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปนขอมูลที่นําไปใชประโยชนในการจัดกิจกรรมสอนเสริมได การวิจัย
สรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลชุดวิชาที่มีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2548 จํานวน 8 สาขาวิชา
รวม 34 ชุดวิชา พบวาสวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร รอยละ 19.02 สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและสหกรณ รอยละ 11.44 และสาขาวิชารัฐศาสตร รอยละ 9.49
ข. ชุดวิชาที่มีจํานวนนักศึกษาที่เขารับการสอนเสริม พบวา สาขาวิชาศิลปศาสตร
สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รอยละ 8.66 และ
ชุด วิ ช าคณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ สั ง คมศาสตร ร อ ยละ 8.67 สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ ส ว นใหญ มี
นักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ รอยละ 11.84 และชุดวิชาสถิติธุรกิจ
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และวิเคราะหเชิงปริมาณ รอยละ 11.95 สาขาวิชานิติศาสตร สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอน
เสริมในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 รอยละ 35.49 สาขาวิชารัฐศาสตร สวนใหญมีนักศึกษาเขารับ
การสอนเสริมในชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร รอยละ 12.52 สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชาสถิติเศรษฐศาสตรและธุรกิจ รอย
ละ 11.30 สวนสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สงเสริมเกษตรและสหกรณ และพยาบาลศาสตร
มีเปดสอนเสริมเพียงชุดวิชาเดียว
2) งานบริ ก ารการศึ ก ษา ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษาประจํ า ภู มิ ภ าค สํ า นั ก บริ ก าร
การศึกษา (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ภาคการศึกษาที่
1/2549 เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับฟงการสอนเสริม ตลอดจนเพื่อใหอาจารย
สอนเสริมไดรับทราบขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
สาขาวิช าที่มี ก ารสอนเสริ ม ในภาคการศึก ษา 1/2549 จํ า นวน 9 สาขาวิ ชา ไดแ ก
สาขาวิชาศิลปศาสตร นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ นิติศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ เศรษฐศาสตร
รัฐศาสตร สงเสริมการเกษตรและสหกรณ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยระดับความพึง
พอใจภาพรวมของนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่มีตออาจารยสอนเสริมและกิจกรรมการสอนเสริม ใน
ระดับมาก
3) งานบริ ก ารการศึ ก ษา ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษาประจํ า ภู มิ ภ าค สํ า นั ก บริ ก าร
การศึกษา (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ภาคการศึกษาที่
2/2549 เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับฟงการสอนเสริม ตลอดจนเพื่อใหอาจารย
สอนเสริมไดรับทราบขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
สาขาวิชาที่มีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2549 จํานวน 7 สาขาวิชา โดยระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตออาจารยสอนเสริมและกิจกรรมการสอนเสริม ในภาพรวมของ
สาขาวิชาจากมากไปนอยตามลําดับ ไดแก สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ รอยละ 4.49
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 4.29 สาขาวิชาศิลปศาสตร รอยละ 4.26 สาขาวิชานิติศาสตร
รอยละ 4.20 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร รอยละ 4.13 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รอยละ 4.12 และ
สาขาวิชารัฐศาสตร รอยละ 4.11 พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
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4) งานบริ ก ารการศึ ก ษา ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษาประจํ า ภู มิ ภ าค สํ า นั ก บริ ก าร
การศึกษา (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาค
การศึกษาที่ 2/2550 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่นําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารูปแบบ
การสอนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปนขอมูลที่นําไปใชประโยชนในการจัดกิจกรรมสอนเสริม
ได การวิจัยสรุปไดดังนี้
ก. ขอมูลชุดวิชาที่มีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2550 จํานวน 7 สาขาวิชา
รวม 30 ชุดวิชา พบวาสวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร รอยละ 16.29 สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและสหกรณ รอยละ 11.10 และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร รอยละ 9.94
ข. ชุดวิชาที่มีจํานวนนักศึกษาที่เขารับการสอนเสริม พบวา สาขาวิชาศิลปศาสตร
สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รอยละ 6.61 ชุดวิชา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต รอยละ 5.51 และอารยธรรมมนุษย รอยละ 5.44
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
รอยละ 11.79 และชุดวิชาสถิติธุรกิจและวิเคราะหเชิงปริมาณ รอยละ 11.99 สาขาวิชานิติศาสตร
สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชากฎหมายวิธี สบัญญัติ 3 รอยละ 28.38 สาขาวิชา
รั ฐ ศาสตร ส ว นใหญ มี นั ก ศึ ก ษาเข า รั บ การสอนเสริ ม ในชุ ด วิ ช าหลั ก และวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร รอยละ 10.21 สวนสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เศรษฐศาสตร สงเสริมเกษตร
และสหกรณ มีเปดสอนเสริมเพียงชุดวิชาเดียว
5) งานบริ ก ารการศึ ก ษา ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษาประจํ า ภู มิ ภ าค สํ า นั ก บริ ก าร
การศึกษา (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ภาคการศึกษาที่
2/2550 เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับฟงการสอนเสริม ตลอดจนเพื่อใหอาจารย
สอนเสริมไดรับทราบขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
สาขาวิชาที่มีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2550 จํานวน 7 สาขาวิชา โดยระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตออาจารยสอนเสริมและกิจกรรมการสอนเสริม ในภาพรวมของ
สาขาวิชาจากมากไปนอยตามลําดับ ไดแก สาขาวิชาศิลปศาสตร รอยละ 4.27 สาขาวิชานิติศาสตร
รอยละ 4.17 สาขาวิชารัฐศาสตร รอยละ 4.16 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รอยละ 4.05 สาขาวิชา
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ รอยละ 3.89 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร รอยละ 3.79 และสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 3.78 พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
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4.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
1) หน ว ยจั ด ฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานขอมูล ครั้งที่ 1 ประจํา
ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2549 ณ มหาวิ ทยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิร าช เพื่ อ รับ ทราบความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 96408 โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 84.55 ดานอุปกรณที่ใชใน
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 84.40 ดานกําหนดการและการฝก
ปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 85.40 ดานเอกสารคูมือการเขารับการฝก
ปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 84.13 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การใหบริการการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา ในระดับมาก รอยละ 82.20 ความพึงพอใจตอวิทยากร
ในระดับมาก รอยละ 89.73 ความพึงพอใจตอวิทยากรกลุม ในระดับมากที่สุด รอยละ 91.16 และ
ความพึงพอใจตอผูชวยวิทยากร ในระดับมากที่สุด รอยละ 90.96 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล อยูในระดับมาก รอย
ละ 86.36
2) หน ว ยจั ด ฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานขอมูล ครั้งที่ 2 ประจํา
ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2549 ณ มหาวิ ทยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าช เพื่ อ รับ ทราบความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 96408 โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 82.60 ดานอุปกรณที่ใชใน
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 83.40 ดานกําหนดการและการฝก
ปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 84.80 ดานเอกสารคูมือการเขารับการฝก
ปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 79.20 ความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการใหบริการการจัดฝกปฏิ บัติของนักศึกษา ในระดับมาก รอยละ 82.30 ความพึงพอใจตอ
วิทยากร ในระดับมาก รอยละ 88.20 ความพึงพอใจตอวิทยากรกลุม ในระดับมากที่สุด รอยละ
90.80 และความพึงพอใจตอผูชวยวิทยากร ในระดับมาก รอยละ 88.60 สรุปภาพรวมระดับความพึง
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พอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล อยูในระดับมาก
รอยละ 84.97
3) หน ว ยจั ด ฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานขอมูล ครั้งที่ 3 ประจํา
ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2549 ณ มหาวิ ทยาลั ย สุโ ขทั ย ธรรมาธิร าช เพื่ อ รั บ ทราบความพึง พอใจของ
นักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 96408 โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 74.40 ดานอุปกรณที่ใช
ในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 76.90 ดานกําหนดการและ
การฝกปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 77.20 ดานเอกสารคูมือการ
เขารับการฝกปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 75.45 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการใหบริการการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา ในระดับปานกลาง รอยละ 75.40
ความพึงพอใจตอวิทยากร ในระดับมาก รอยละ 82.00 ความพึงพอใจตอวิทยากรกลุม ในระดับมาก
รอยละ 84.72 และความพึงพอใจตอผูชวยวิทยากร ในระดับมาก รอยละ 82.60 สรุปภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล อยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 78.68
4) หน ว ยจั ด ฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ
นัก ศึ ก ษาตอ การฝก ปฏิบั ติ เ สริม ทัก ษะ ชุ ด วิ ชา 96408 การจั ด การระบบฐานข อ มูล ประจํ า ภาค
การศึกษาที่ 2/2549 ณ เรือนจํากลางคลองเปรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบความพึง
พอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 96408 โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุป
ไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 73.40 ดานอุปกรณที่ใช
ในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 70.40 ดานกําหนดการและ
การฝกปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 74.60 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา ในระดับปานกลาง รอยละ 68.26 ความพึง
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พอใจตอวิทยากร ในระดับปานกลาง รอยละ 79.40 และความพึงพอใจตอผูชวยวิทยากร ในระดับ
มาก รอยละ 80.40 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุด
วิชาการจัดการระบบฐานขอมูล อยูในระดับปานกลาง รอยละ 74.20
5) หน ว ยจั ด ฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาตอ การฝ ก ปฏิบั ติเ สริ ม ทั ก ษะ ชุด วิ ชา 96408 การจั ด การระบบฐานขอ มู ล ประจํา ภาค
การศึกษาที่ 2/2549 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบความพึง
พอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 96408 โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุป
ไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก
ดานสถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รอยละ 91.00 ดานอุปกรณ
ที่ใชในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 82.66 ดานกําหนดการและ
การฝกปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 68.48 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา ในระดับมาก รอยละ 83.84 ความพึงพอใจ
ตอวิทยากร ในระดับมากที่สุด รอยละ 92.33 ความพึงพอใจตอผูชวยวิทยากร ในระดับมากที่สุด
รอยละ 91.88 และความพึงพอใจตอเจาหนาที่ ในระดับมากที่สุด รอยละ 90.60 สรุปภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล อยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ 90.60
6) หน ว ยจั ด ฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการฝ กปฏิ บัติเ สริมทักษะ ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ ประจําภาคการศึกษาที่
2/2549 ณ ศู น ย ฝ ก อบรมเทคโนโลยี ก ารพิ ม พ แ ห ง ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เพื่ อ
รับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ
โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก
ดานสถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 71.20 ดานอุปกรณ
ที่ใชในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับนอย รอยละ 65.20 ดานกําหนดการและ
การฝกปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 75.00 ความพึงพอใจของ
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นักศึกษาตอการใหบริการการจัดฝกปฏิบัติ ของนักศึกษา ในระดับปานกลาง รอยละ 75.40 ดาน
เอกสารคูมือการเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ในระดับปานกลาง รอยละ 75.00 ความพึงพอใจตอ
หัวหนาวิทยากร ในระดับมาก รอยละ 85.20 ความพึงพอใจตอวิทยากรกลุม ในระดับมาก รอยละ
86.40 และความพึงพอใจตอวิทยากรบรรยายพิเศษ ในระดับมาก รอยละ 83.00 สรุปภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ อยูในระดับมาก
รอยละ 83.00
7) หน ว ยจั ด ฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพพื้นนูนและพื้นราบ ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 97404 กระบวนการ
พิมพพื้นนูนและพื้นราบ โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 75.45 ดานอุปกรณที่ใช
ในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 74.80 ดานกําหนดการและ
การฝกปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 78.68 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา ในระดับปานกลาง รอยละ 78.60 ดาน
เอกสารคูมือการเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ในระดับมาก รอยละ 83.00 ความพึงพอใจตอ
หัวหนาวิทยากร ในระดับมากที่สุด รอยละ 93.40 ความพึงพอใจตอวิทยากรกลุม ในระดับมากที่สุด
รอยละ 93.20 และความพึงพอใจตอวิทยากรบรรยายพิเศษ ในระดับมากที่สุด รอยละ 90.20 สรุป
ภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชากระบวนการพิมพพื้น
นูนและพื้นราบ อยูในระดับมาก รอยละ 84.00
8) จิราภรณ สุวรรณวาจกกสิกิจ (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินการจัด
กิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสําหรับวิทยุกระจายเสียง ภาค
การศึกษาที่ 1/2549 เพื่อประเมินกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา สํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอพัฒนาการดานทักษะการพูดผานสื่อวิทยุกระจายเสียง และสํารวจวิธีการดําเนินการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาดวยตนเองของนักศึกษา และนําผลที่ไดไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาฯ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
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1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดง
สําหรับวิทยุกระจายเสียง ในภาคการศึกษา 2/2549 พบวาสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 62.96 โดย
กลุมอายุ จากมากที่สุด ระหวาง 18-25 ป รอยละ 40.72 สวนใหญมีอาชีพ ที่ไมเกี่ยวของกับงาน
วิทยุกระจายเสียง รอยละ 77.76 และไมมีประสบการณการพูดทางวิทยุกระจายเสียง รอยละ 70.37
2. ผลการประเมิน กิ จ กรรมการฝก ปฏิบัติเ สริมทั ก ษะด ว ยตนเอง ประกอบด ว ย 9
กิจกรรม ไดแก การประกาศ อานขาว อานบทความ อานสารคดี เลานิทาน แสดงละคร อานสปอต
พูดคุยกับผูฟง การดําเนินรายการเพลง และการสัมภาษณ โดยนักศึกษาความคิดเห็นตอกิจกรรม
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเอง ดังนี้
2.1 ผลการประเมินกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเองจากนักศึกษา มี
ความคิดเห็น ดังนี้
2.1.1 ความชั ด เจนของคํา สั่ง ในแต ละกิ จ กรรม ส ว นใหญมี ค วามเห็ น ว า
คําสั่งในแตละกิจกรรมที่มอบหมายงานนักศึกษามีความชัดเจนมาก
รอยละ 85.18
2.1.2 ความเหมาะสมของจํานวนกิจกรรม สวนใหญมีความเห็นวาจํานวน
กิจกรรมที่กําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 9 กิจกรรม มีความ
เหมาะสมมาก รอยละ 85.18
2.1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากิจกรรมที่กําหนดใหปฏิบัติ สวนใหญมี
ความเห็นวาเนื้อหาทั้งสิ้น 9 กิจกรรม มีความเหมาะสมมาก รอยละ
81.48
2.2 ผลการประเมินกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเองจากวิทยากร
กลุม มีความคิดเห็นวากิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเองมีความ
เหมาะสมดีแลว
3. ผลการประเมิ น กิ จ กรรมการฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะภาคสนาม ประกอบด ว ย 5
กิจกรรม ไดแก การอานขาว อานบทความ อานสารคดี เลานิทาน และการดําเนินรายการเพลง
3.1 ผลการประเมินกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามจากนักศึกษา มี
ความคิดเห็น ดังนี้
3.1.1 ความเหมาะสมของจํานวนกิจกรรมที่กําหนดใหปฏิบัติ สวนใหญมี
ความเห็ น ว า จํ า นวนกิ จ กรรมรวมทั้ ง สิ้ น 5 กิ จ กรรมที่ กํ า หนดให
นักศึกษาปฏิบัติมีความเหมาะสมมาก รอยละ 81.48
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3.1.2

ความเหมาะสมของเนื้อหากิจกรรมที่กําหนดใหปฏิบัติ สวนใหญมี
ความเห็นวาเนื้อหากิจกรรมที่กําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติ ไดแก การ
อานขาว อานบทความ อานสารคดี เลานิทาน และการดําเนินรายการ
เพลง มีความเหมาะสมมาก รอยละ 85.18
3.1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝกแตละกิจกรรม ส วนใหญมี
ความเห็นวาระยะเวลาการฝกอานขาว อานบทความ อานสารคดี เลา
นิทาน และการดําเนินรายการเพลง มีความเหมาะสมมาก รอยละ
74.07, 74.07, 62.96, 62.96 และ 66.66 ตามลําดับ
3.1.4 ความเหมาะสมของวิธีการฝกปฏิบัติ ไดแก การบรรยาย การสาธิต
การเตรียมตนเอง การฝกปฏิบัติ และการวิจารณ สวนใหญมีความเห็น
วาวิธีการฝกปฏิบัติมีความเหมาะสมมาก รอยละ 74.07
3.1.5 ความคิ ด เห็น ที่มี ตอวิท ยากรบรรยายในการฝก ปฏิบัติเสริ มทัก ษะ
ภาคสนาม สวนใหญมีความเห็นวาวิทยากรบรรยายในการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะภาคสนามมีความเหมาะสมมาก รอยละ 81.48
3.1.6 ความคิดเห็นที่มีตอวิทยากรประจํากลุมในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
ภาคสนาม สวนใหญมีความเห็นวาวิทยากรกลุมในการฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะภาคสนามมีความเหมาะสมมาก รอยละ 85.18
3.1.7 ความคิดเห็นที่มีตอเนื้อหาสื่อวีดิทัศนในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
ภาคสนาม ไดแก การเปนดีเจ การดําเนินรายการเพลงลูกทุง การเลา
นิ ท าน และการแสดงละคร มี ค วามเหมาะสมมาก ร อ ยละ 74.07,
70.37, 74.07 และ 62.96 ตามลําดับ
3.1.8 ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ การปฐมนิ เ ทศในการฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ
ภาคสนาม สวนใหญมีความเห็นวาการปฐมนิเทศมีความเหมาะสม
มาก รอยละ 70.37
3.1.9 ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ กิ จ กรรมกลุ ม สั ม พั น ธ ใ นการฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม
ทั ก ษะภาคสนาม ส ว นใหญ มี ค วามเห็ น ว า กิ จ กรรมกลุ ม สั ม พั น ธ
เหมาะสมมาก รอยละ 70.37
3.2 ผลการประเมินกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามจากวิทยากรกลุม
มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม พบวาจํานวน
กิจกรรม เนื้อหากิจกรรม ระยะเวลาการฝก วิธีการฝกปฏิบัติ เนื้อหาสื่อวีดิ
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ทัศน วิทยากรบรรยายมีความเหมาะสม สวนการใหคะแนนกิจกรรมควรปรับ
โดยแยกเปน คะแนนกิจกรรมแตละกิจกรรมและคะแนน P/C/R
4. ความคิดเห็นตอพัฒนาการดานทักษะการพูดผานสื่อวิทยุหลังการฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะดวยตนเอง พบวา การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชวยเพิ่มพูนทักษะการพูดทางวิทยุในระดับมาก
รอยละ 88.88 และการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชวยเสริมสรางความมั่นใจในการพูดทางวิทยุในระดับ
มาก รอยละ 85.18
5. ความคิดเห็นตอพัฒนาการดานทักษะการพูดผานสื่อวิทยุ หลังการฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา การฝกปฏิบัติเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชวย
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการพู ด ทางวิ ท ยุ ในระดั บ มาก ร อ ยละ 100 และการฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการพูดทางวิทยุ ในระดับมาก รอยละ
92.59
6. การนําการฝกปฏิบัติเสริมทักษะไปประยุกตใช มีความเห็นวา การฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะสามารถนําไปประยุกตใชไดในระดับมาก รอยละ 85.18
7. วิธีการดําเนินการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเองของนักศึกษา กอนมาเขารับการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
7.1 การศึกษาหลักการจากเอกสารการสอนกอนการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวย
ตนเอง สวนใหญไดศึกษาหลักการจากเอกสารการสอนกอนการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะดวยตนเอง รอยละ 77.77
7.2 การนําหลักการมาประยุกตใชในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวนตนเอง สวน
ใหญไดนําหลักมาประยุกตใชในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเอง รอยละ
96.29
7.3 การฝกฝนทํากิจกรรมซ้ําๆ เพื่อใหเกิดทักษะ สวนใหญไดฝกฝนทํากิจกรรม
ซ้ําๆ เพื่อใหเกิดทักษะ รอยละ 70.37
7.4 การฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเองเปนประจําตอเนื่องทั้งภาคการศึกษา
พบวา นักศึกษาเกินกวาครึ่งมิไดฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเองเปนประจํา
ตอเนื่องทั้งภาคการศึกษา รอยละ 55.55 และนักศึกษาที่ไดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะดวยตนเองเปนประจําตอเนื่องทั้งภาคการศึกษา รอยละ 44.44
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4.4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
ศิริกัญญา ปนธานี (2548) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับเหมาะสมในการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
: กรณีศึกษาชุดวิชาบริหารรัฐกิจ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการสุมตัวอยางนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ แขนงวิ ช าบริ ห ารรั ฐ กิ จ เอกรั ฐ
ประศาสนศาสตร ที่มาเขาอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจในภาคการศึกษาที่
1/2547 ระหวางวันที่ 13-17 กันยายน 2547 ณ อาคารพิทยพัฒน โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ 2) เพื่อศึกษาปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไขในการจัดอบรม
เขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ วิเคราะหขอมูลโดยหาคามัชฌิมเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายดาน ซึ่งมีผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1) การบริการในการอบรมดานตางๆ ไดแก จํานวนวันที่จัดอบรม คาอาหารและที่
พัก ปริมาณอาหารและเครื่องดื่ม รสชาติและคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาดของ
ภาชนะใสอาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม สภาพแวดลอมของสถานที่จัด
อบรม ความสะอาดภายในหองพัก ความสะอาดของชุดเครื่องนอน การจัดจํานวนคนเขาพัก/หอง
สภาพหองประชุมรวมและหองประชุมกลุมยอย ระบบแสงและเสียงในหองประชุมรวม ปริมาณ
และคุณภาพของวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม การบริการของเจาหนาที่ประจําหองประสานงาน
ประจําเคานเตอร และเจาหนาที่ประจําหองอาหาร โดยรวมอยูในระดับเหมาะสม ( X = 3.27)
2) การจัดกิจกรรมในระหวางการอบรม ไดแ ก กิจกรรมกลาง กิ จกรรมเฉพาะ
สาขาวิชา พิธีเปด พิธีปด งานสาระสังสรรค ระยะเวลาในการทํากิจกรรมในแตละวันและในแตละ
กิจกรรม โดยรวมอยูในระดับที่เหมาะสมอยางยิ่ง ( X =3.42)
3) ดานวิทยากรในการจัดอบรมฯ ทางดานความชัดเจนในเนื้อหาสาระที่ถายทอด
ความครบถวนสมบูรณของเนื้อหากิจกรรม การเปดโอกาสใหซักถาม การสรางคําถามและการตอบ
คําถามมีความชัดเจน การสรุปสาระสําคัญเพื่อใหเกิดการเรียนรู ความผูกพันและอาทรตอนักศึกษา
โดยรวมอยูในระดับที่เหมาะสมอยางยิ่ง ( X =3.56)
4) ประโยชนที่ไดรับจากการอบรมไดแก สงเสริมความรู ความเขาใจในแขนงวิชา
ที่เรียน เสริมสรางความสัมพัน ธระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัย คณาจารย และกับนักศึกษา
ดวยกันเอง การเรียนรูการทํางานเปนทีม การเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม วิธีการเขียนรายงาน
ความเชื่อมั่นในตัวเอง การเรียนรูการบูรณาการเนื้อหาวิชาการ โดยรวมอยูในระดับที่เหมาะสมอยางยิ่ง ( X =3.62)
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สวนปญหา/อุปสรรคประกอบดวย 1) การจัดใหนักศึกษาเขาพักตอหองเกิน 4 คน/
หองทําใหเสียเวลาในการเขาหองน้ํา 2) เครื่องปรับอากาศไมสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไดทุก
หอง 3) กิจกรรมกลางมีมากเกินไป 4) ระยะเวลาในการอบรมนอยเกิน 5) คอมพิวเตอรสําหรับ
ใหบริการแกนักศึกษามีนอยเกินไป 6) หองพักขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ตูเย็น เครื่องรับ
โทรทัศน
แนวทางแกไขปญหา/อุปสรรคในการจัดอบรมเขมฯ 1) ไมควรจัดจํานวนผูเขาพัก
เกิน 4 คน/หอง 2) ปรับปรุงระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศใหสามารถปรับอุณหภูมิได
3) ควรตัดกิจกรรมกลางบางกิจกรรม หรือลดเวลาการทํากิจกรรมกลางใหนอยลงแลวเพิ่มเวลาใน
กิจกรรมเฉพาะสาขาวิชา 4) เพิ่มจํานวนวันการอบรม เปน 7 วันเพื่อจะไดมีความสนิทสนมกับเพื่อน
และกับวิทยากรมากขึ้น โดยในแตละวันไมควรเลิ กเกินเวลา 18.00 น. ผู เขาอบรมจะไดมีเวลา
พักผอน 5) เพิ่มคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการนักศึกษาใหมากขึ้นจากเดิม 6) ควรจัดเพิ่มตูเย็น
เครื่องรับโทรทัศน ภายในหองพัก เพื่อลดความเครียดจากการอบรม หรืออาจเพิ่มเครื่องรับโทรทัศน
บริเวณพักผอนรวมใหมากกวา 1 เครื่อง
4.4.5 งานวิจัยอื่นๆ
ฐปนรรต พรหมอิ น ทร (2550) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การติ ด ตามบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สาขาวิชารัฐศาสตร เพื่อศึกษาสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ติดตามนักศึกษาเรื่องการใชประโยชนของความรูและ
ประสบการณที่ไดรับจากการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต พบวา
สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 72.5 กําลังศึกษาอยู รอยละ 72.5 และประกอบอาชีพรับราชการ
รอยละ 66.9 โดยกลุมที่มีจํานวนมากที่สุดอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 34.3 มีประสบการณในการ
ทํางาน 20 ปขึ้นไป รอยละ 36.4 และมีภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง รอยละ 35.6
2) นักศึกษา มีความรู ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับการเรียนการสอน/ความพึง
พอใจในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมเฉลี่ยในระดับมาก
โดยลําดับแรกคือ ความรูเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล
3) นั ก ศึ ก ษา มี ทั ก ษะที่ ไ ด รับ จากการเรี ย นที่ มหาวิ ทยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช
ภาพรวมเฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรกคือ ดานความกระตือรือรนในการศึกษาคนควาและติดตาม
ความรูใหมที่เกี่ยวของกับอาชีพและการดํารงชีวิต
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4) นักศึกษา มีความคิดเห็นวาตนมีคุณสมบัติความเหมาะสมกับงานที่ทําภาพรวม
เฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรก คือ ดานความรับผิดชอบในหนาที่
5) นักศึกษา ไดรับความรูจากสื่อหลักระหวาศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรกคือ ประมวลสาระชุดวิชา
6) นักศึกษา ไดรับความรูจากสื่อเสริมระหวาศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ เอกสาร/บทความ
และแผนกิจกรรม
7) นั ก ศึ ก ษา ไดรั บ ความรู จ ากสื่ อกิ จ กรรมปฏิสั ม พัน ธ ระหว า งศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรกคือ
การสัมมนาเสริม
8) นักศึกษา ใชสื่อหลักระหวางศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรกคือ ประมวลสาระชุดวิชา
9)นั ก ศึ ก ษา ใช สื่ อ เสริ ม ระหว า งศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ เอกสาร/บทความ
10) ปญหาที่นักศึกษา ประสบในระหวางการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ผูตอบแบบสอบถามประสบปญหาในระหวางการเรียน
ภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยลําดับแรกคือ ปญหาหนาที่การงาน
11) นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ เชน การสัมมนาเสริม/
สัมมนาเขม อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประมวลสาระชุดวิชา คุณภาพเอกสาร
การสอน สื่อเสริม การลงทะเบียน การสอน ความลาชาในการดําเนินการตางๆ การนําความรูไปใช
การติดตอกับมหาวิทยาลัย และความภาคภูมิใน เปนตน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข อ เสนอแนะ คื อ 1) เพิ่ ม กลุ ม เป า หมายที่ เ ป น เพศหญิ ง และ
ประชาสัมพันธออกไปในภาคอื่นๆ โดยเฉพาะภาพตะวันตกและภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 2) ควรมี
การใหความรู ความเขาใจในขั้นตอนกอนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 3) ในทักษะดานการปฏิบัติงานควร
สงเสริม กระตุนใหมีการใชเหตุผลมากขึ้น 4) ความเหมาะสมของบัณฑิตกับงานที่ทํา ควรสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม/การเรียนการสอนที่เนนการถายทอดความรูใหผูอื่นมากขึ้น 5) ปริมาณการไดรับ
ความรูจากสื่อเสริม ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธถึงชองทางสื่อวิทยุใหเพิ่มมากขึ้น 6) ปริมาณ
การไดรับความรูจากกิจกรรมปฏิสัมพันธในประเด็นการขอคําปรึกษาจากอาจารยประจํากลุมควร
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชชองทางดังกลาวเพิ่มมากขึ้น 7) ปริมาณการใชสื่อเสริม ควรมีการ

88

สงเสริม ประชาสัมพันธใหมีการใชสื่อเพิ่มมากขึ้น 8) ควรมีการใหคําแนะนําในการบริหารเวลา
สําหรับภาระการเรียนและภาระหนาที่การงานแกผูที่ประสบปญหาดังกลาว
4.2 งานวิจัยตางประเทศ
4.2.1 ชากอน – ดูเก ( Chacon – Duque,1985 ) ไดศึกษาเรื่อง A Multivaliate
Model for Evaluating Distance Higher Education (Causal Modeling, Information Systems )
ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่ สงผลตอความสําเร็จในรายวิชาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน โดยศึกษา
รายวิชาที่เปดสอนโดยระบบทางไกลในมหาวิทยาลัยเพ็นซิลเวเนีย จํานวน 25 รายวิชา ตัวแปรตน
ไดแก ลักษณะของนักศึกษาที่เขาศึกษา คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนซึ่งพิจารณาจากสื่อ/
วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน และการสนับสนุนจากสถาบันโดยดําเนินการผานอาจารย
ผูสอนทางไกล ตัวแปรตามประกอบดวยอัตราความสําเร็จในการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในแตละวิชา เกรดเฉลี่ยของกลุม และอัตราการสอบผาน ผลการศึกษาพบวาตัวแปรสําคัญ 2
ตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จในรายวิชาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ไดแก ความยากของรายวิชา
และความมานะ-พยายามในอันที่จะสําเร็จการศึกษา โดยรายวิชาที่มีความยากในระดับต่ําจะมี
อิทธิพลตอ Early Attrition รายวิชาที่มีความยากในระดับสูงเปนสาเหตุของ Late Attrion และ
สาเหตุของอัตราการสอบผานในระดับที่ต่ํากวา ในขณะที่ความยาก ในระดับปานกลางจะชวย
สงเสริมทั้งดานความสําเร็จและอัตราการสอบผาน อนึ่ง ตัวแปรที่ทําใหความยากเพิ่มขึ้น ไดแก
ภาระงานหรือปริมาณงานที่มอบหมายในรายวิชา ภาระงานของอาจารยผูสอน ( ซึ่งจะไปลดเวลาที่
ใหกับนักศึกษา ) และจุดมุงเนนของอาจารยผูสอน เชน เนนที่การสนองตอบจากนักศึกษา เนนที่การ
ประเมินเปนสําคัญ หรือเนนการใหการสนับสนุน ปจจัยที่สงเสริมความมานะพยายามชอบของ
นักศึกษาไดแก คุณภาพที่ดีมีของตําราและแนวการศึกษา ความหลากหลายของสื่อในรายวิชา การ
สนับสนุนดานการวางแผนและการเนนนักศึกษาเปนสําคัญ
ปจจัยที่สงผลกระทบทางลบตอ
คุณภาพการนําเสนอในการ-เรียนการสอนทางไกลไดแกจํานวนภาคการศึกษาที่ เปดสอนรายวิชา
นั้น และเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรดานบุคคล ( เชน อายุ ระยะเวลาที่ใชในการเรียน ) สงผล
กระทบนอยมาก
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาโดยอิสระ เชน ระยะเวลาในการปรับปรุงรายวิชา การกําหนดภารงานของนักศึกษา การ
กําหนดเกณฑในการคัดเลือกและผลิตสื่อสิ่งพิมพ การกําหนดมาตรฐานดานการสนับสนุนจาก
สถาบัน และการจัดฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะแกอาจารยผูสอนซึ่งมีสวนเกี่ยวของ
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4.2.2 เซียซิเวนา ( Siaciwena, 1988 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ A Study of Distance
Teaching at the University of Zambia with Special Reference to the Effectiveness of
Degree Courses โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ (1) ประเมินความเกี่ยวของของรายวิชากับอาชีพ
ของนักศึกษาทางไกล (2) ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนการสอน (3) ประสิทธิผลของ
ระบบการเรียนการสอนและระบบการสนับสนุน รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผูสอน
เกี่ยวกับการสอนทางไกล เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม รายงานที่เกี่ยวของตัวเลขและ
สถิติตาง ๆ รวมทั้งสื่อและวัสดุที่ใชในการเรียนการสอนผลการวิจัยพบวา (1) รายวิชามีความ
เกี่ยวของกับอาชีพของนักศึกษาสวนใหญ (2) อาจารย ผูสอนเห็นวาการสอน ทางไกลเปนภารกิจ
พิเศษและใหรางวัล/ คาตอบแทนที่ไมเหมาะสม ( เนื่องจากมหาวิทยาลัยแหงนี้ เปดสอนรายวิชาใน
ลักษณะบูรณาการระหวางระบบปกติและระบบทางไกลโดยใชกลุมผูสอนกลุมเดียวกัน ) (3) การ
ผลิตชุดวิชาและระบบการจัดสงเอกสารชุดวิชาไมมีประสิทธิภาพ เทาที่ควรเมื่อนําไปใชควบคูกับ
ระบบปกติ (4) สื่อและวัสดุอุปกรณที่ใชในการศึกษามีคุณภาพสูง (5) นักศึกษาไดรับประโยชนจาก
ระบบปกติ (6) การแนะแนวและหองสมุดใหบริการที่นาพอใจแตสิ่งสนับสนุนอื่น เชน รานหนังสือ
และรายการวิทยุไมเปนที่นาพอใจ
โดยภาพรวมแลวรายวิชาที่เปดสอนโดยระบบทางไกลมี
ประสิทธิผล อยางไรก็ตามสิ่งที่ควรใหความสนใจของมหาวิทยาลัยแซมเบีย คือ การจัดการศึกษา
ใหเต็มศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการสวนบุคคล ความตองการกําลังคน และความตองการ
ของประเทศในดานอื่น ๆ
4.2.3 แมคเอลวีน และโรเบิรต (McElveen and Roberts, 1992) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
Telelearning: A Second Look โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินที่ทําขึ้นในระหวางป 1990 –
1991 และการประเมินระหวางป 1991 – 1992 ซึ่งใชรูปแบบการประเมินที่แตกตางกัน โดยการ
ประเมินในป 1990–1991 เนนที่ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน โดยใหผูเรียนประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ คุณภาพหลักสูตร และประสิทธิภาพของผูสอน สวนการประเมินในป 1991 – 1992 เนนที่
ผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสํารวจทัศนคติ การสัมภาษณ
บทบาทของผูคุมสอบ ผลการวิจัยพบวาผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอระบบการเรียนและการใชเทคโนโลยี
ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนและกระบวนการเรียนการสอนไดชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการจัดการเรียน
การสอนทางไกล
4.2.4 ซีพเวอร ( Seevers, 1993 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ Identification of Criteria for
Delivery of Theological Education Through Distance Education : An International Delhi

90

Study กลุมผูเชี่ยวชาญในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญจากนานาชาติจํานวน 74 คน
โดยเปน ผูบริหารการศึกษาที่อยูในนิกายศาสนาและไมอยูในนิกายศาสนา นักการศึกษาทางไกล
ผูแทนทางนิกายศาสนาระดับตําบล ผูแทนที่นับถือศาสนาในนิกาย และผูแทนดานการศึกษาผูใหญ
ผลการวิจัยพบวา มีเกณฑที่ใชในการปนะเมินประสิทธิภาพการศึกษาดานศาสนาที่เปดสอนโดย
ระบบทางไกล (โดยใชในการประเมินโปรแกรมที่เปดสอนอยูหรือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมใหม) จํานวน 31 รายการ โดยแบงออกเปน 6 กลุม ไดแก เกณฑทางดานจริยธรรม ขอ
ผูกพันธรวม ( Commitment ) หลักสูตร การประเมิน การสนับสนุน เทคโนโลยี ขอมูลปอนกลับ
และคณาจารย
4.2.5 อีสมอนด และคนอื่นๆ (Eastmond and others, 1994) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับ The
Distance Education French Project โดยผูวิจัยแบงการประเมินเปน 2 สวน คือ สวนที่เกี่ยวกับสื่อการ
เรียนการสอน ซึ่งประกอบดวยแบบเรียน แบบฝกหัดพรอมเทป ประมวลการสอน เทปประกอบคํา
บรรยายรายวิชา และโปรแกรมคอมพิวเตอร และสวนที่สองเปนการประเมินจากการไปเยี่ยมชม
สถานที่ การสัมภาษณผูประสานและผูเรียน ผลจากการวิจัยสรุปไดวาในภาพรวมรายวิชานี้จัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ แตในสวนของการใหผูเรียนมีสวนรวม อาจตองมีการ
ปรับปรุงซึ่งทั้งนี้อาจเปนผลมาจากปญหาในการสื่อสาร
4.2.6 บลัม (Blum, 1999) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง Asynchronous, Computer Mediated
Communication (CMC) Based Higher Education at a Distance: Gender Differences in Preferred
Learning Styles ,Participation Barries, and Communication Patterns โดยมีกลุมตัวอยางคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผลจากการวิเคราะหเนื้อหาในการติดตอทางคอมพิวเตอร
ในชวงเวลา 1 ป พบวา
มีความแตกตางระหวางเพศในการศึกษาทางไกล ซึ่งมีความสอดคลอง
กับผลการวิจัยของเบเลนคี (Belenky) คลินซี่ (Clinehy) โกลดเบอรเกอร (Goldberger) และทารู
(Tarules) ที่พบวาเพศชายชอบการเรียนรูแบบแยกตัวแตเพศหญิงชอบการเรียนรูแบบติดตอสัมพันธ
ซึ่งผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาสิ่งแวดลอมดานการเรียนรูแบบการศึกษาทางไกลมีความยืดหยุนเพียงพอ
สําหรับรูปแบบการเรียนรูของเพศชายและเพศหญิง นอกจากนี้สิ่งแวดลอมดานการเรียนรูทาง
คอมพิวเตอรมักจะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
4.2.7 ไชลด ( Childs, 2000 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ Development of the Distance
Education Program Assessment โดยไดพัฒนาเครื่องมือซึ่งเปนแบบประเมินโปรแกรมการศึกษา
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ทางไกลที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอาศัยกลุมผูเชี่ยวชาญ และมีการตรวจสอบความตรง
ของเครื่องมือโดยกลุมผูเชี่ยวชาญในการทดลองใชเครื่องมือรอบแรกทดลองใชกับคณะวิชาจํานวน
180 คณะวิชาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีคาสัมประสิทธอัลฟาเทากับ 0.9045
สํ า หรั บ การทดลองใช เ ครื่ อ งมื อ ในรอบที่ ส องเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ทดลองใช กั บ คณะวิ ช าใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน 200 คณะ โดยมีคาสัมประสิทธอัลฟาเทากับ 0.9259 จาก
คาสัมประสิทธดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือดังกลาวเชื่อถือได
4.2.8 ลารสัน-เบอรนี ( Larson-Birney, 2000 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ Evaluation Case
Study of an Introductory Accounting Course Taught over the Internet Using the Computer
Based Instruction โดยประเมินองคประกอบของรายวิชาดังกลาวใน 4 ดาน ไดแก (1) สื่อ/ วัสดุ
อุปกรณที่ใชใน การเรียนการสอน (2) ระบบการบริหารจัดการรายวิชาที่ใชเว็บเปนฐาน (3) การ
เรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอรเปนฐานและตําราที่ใช (4) โครงสรางของรายวิชา และการ
เสริมสรางทัศนคติตอการเรียนรูทางออนไลนตอการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน
และตอลักษณะเฉพาะในการเรียนรูดวยตนเอง (5) โครงสรางรายวิชาที่มีสวนในการสนับสนุนการ
เรียนรูซึ่งจําเปนตอการสําเร็จการศึกษา โดยการเปรียบเทียบผลการสอบ ผลการประเมินรายวิชา
และอัตราการถอนรายวิชาระหวางชั้นเรียนที่เปดสอนทาง Internet และไมไดเปดสอนทาง Internet
วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการ
ตรวจสอบเอกสาร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษา ศาสตราจารย ผูชวยสอน
ผูเชี่ยวชาญที่สนับสนุนทางเทคนิค และผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาทางไกล ผลการวิจัยพบวา ใน
ระยะเริ่มแรกนักศึกษามีความสับสนวาจะเริ่มตนการเรียนในวิชานี้อยางไร แตหลังจากการเริ่มตน
ผานไปนักศึกษาพบวาระบบการบริหารจัดการรายวิชาที่ใชเว็บเปนฐานและการเรียนการสอนที่ใช
คอมพิวเตอรเปนฐานมีประสิทธิภาพและงายตอการใช โดยนักศึกษาจํานวนรอยละ 80 ที่เรียน
วิชานี้ระบุวาตองการเรียนรายวิชาอื่นที่เปดสอนทาง Internet อีก นอกจากนี้ ผลการสอบและผลการ
ประเมินรายวิชา ไมมีความแตกตางกัน อยางไรก็ดี อัตราการถอนรายวิชาที่เปดสอนทาง Internet
สูงกวารายวิชาที่ไมไดเปดสอนทาง Internet ถึง 3 เทา
4.2.9 ลิม - เฟอรนานเดส (Lim - Fernandes, 2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับ Assessing
the Eeffectiveness Online Education. Doctoral dissertation, Golden Gate University โดย
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมบริหารรัฐกิจระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยโกลเดน เกท
ผลการศึกษาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาและการบริหาร

92

จัดการรายวิชา โปรแกรมการศึกษาดังกลาวสงผลกระทบเชิงบวกตอเปาหมายทางวิชาชีพของ
นักศึกษา และคณาจารยเห็นวาโปรแกรมดังกลาวเปนโปรแกรมที่มีประสิทธิผลในเชิงบวก
4.2.10 เฮนสรัด (Hensrud, 2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับ Quality Measurement in
Online Distance Eucation at a Small Comprehencive University โดยประเมินโปรแกรมที่ประสบ
ความสําเร็จโดยใชเทคโนโลยีออนไลนจํานวน 1 โปรแกรม มีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก
คณาจารย และเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับ โปรแกรมจํานวน 20 คน เปนเพศชาย 10 คน เพศ
หญิง 8 คน และไมระบุเพศ 2 คน เปนผูมีอายุระหวาง 20 - 60 ป จํานวน 11 คน มีอายุมากกวา
60 ป จํานวน 5 คน และมีอายุระหวาง 20 - 40 ป 3 คน ทั้งนี้กลุมตัวอยางจํานวน 13 คน เปน
ผูทําหนาที่สอน แตอีก 7 คน ไมไดทําหนาที่ ผูสอน ผูตอบแบบสอนถามสวนใหญเกี่ยวของกับ
การศึกษาในระบบออนไลนมาเปนเวลา มากกวา 3 ป ผลการวิจัยพบวาโปรแกรมดังกลาวได
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 4 ดาน จากทั้งหมด 7 ดาน คุณภาพทั้ง 4 ดาน ไดแก การสนับสนุน
จากสถาบัน กระบวนการเรียนการสอน โครงสรางรายวิชา และการสนับสนุนผูเรียนและโปรเเกรม
นี้ไมไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 3 ดานไดแก การสนับสนุนจากคณะวิชาการวัดและประเมินผล
และการพัฒนารายวิชา
******************************************

บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่
17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ผูวิจัยนําเสนอขอมูลดังนี้
1. การกําหนดประชากร/กลุมตัวอยาง/กลุมผูใหขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากร/กลุมตัวอยาง/กลุมผูใหขอมูล
1.1 ประชากร มี 2 กลุม คือคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนักศึกษาที่เขารับ
การอบรมประสบการณวิชาชีพ โดยมีการเลือกดังนี้
1.1.1 ประชากร คือคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใชวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง จากคณาจารยที่ทําหนาที่สอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 2 สํานัก จํานวน 363 คน (ไมรวม
คณาจารยที่ลาศึกษาตอ) ดังนี้
สาขาวิชา / สํานัก
1. ศิลปศาสตร
2. ศึกษาศาสตร
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ
6. เศรษฐศาสตร
7. มนุษยนิเวศศาสตร
8. รัฐศาสตร
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
10. นิเทศศาสตร

จํานวนประชากร (คน)
28
48
51
34
19
20
21
14
35
26
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สาขาวิชา / สํานัก
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12. พยาบาลศาสตร
13. ทะเบียนและวัดผล
14. เทคโนโลยีการศึกษา
รวม

จํานวนประชากร (คน)
13
12
16
25
363

1.1.2 กลุมตัวอยาง คือนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบงออกเปน 2 กลุมดังนี้
1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง จากนักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวชิ าชีพ ปการศึกษา 2/2551
ในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552 จํานวน 12 สาขาวิชา จํานวน 9,393 คน ดังนี้
สาขาวิชา
จํานวนนักศึกษา (คน)
1. ศิลปศาสตร
510
2. ศึกษาศาสตร
564
3. วิทยาการจัดการ
3,522
4. นิติศาสตร
1,142
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ
985
6. เศรษฐศาสตร
108
7. มนุษยนิเวศศาสตร
303
8. รัฐศาสตร
793
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
810
10. นิเทศศาสตร
286
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
158
12. พยาบาลศาสตร
212
รวม
9,393
2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใชวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง จากนักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตและ
ชุดวิชาสัมมนาเสริม/เขม ปการศึกษา 2/2551 ในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552 จํานวน 10
สาขาวิชา จํานวน 1,588 คน ดังนี้
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สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตร
2. ศึกษาศาสตร
3. วิทยาการจัดการ
4. วิทยาศาสตรสุขภาพ
5. เศรษฐศาสตร
6. มนุษยนิเวศศาสตร
7. รัฐศาสตร
8. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
9. นิเทศศาสตร
10. พยาบาลศาสตร
รวม

จํานวนนักศึกษา (คน)
42
1,152
110
55
45
13
59
36
49
27
1,588

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุดไดแก แบบสอบถาม
สําหรับคณาจารยและแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา ซึ่งไดดําเนินการสรางดังนี้
1. จัดตั้งคณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วดั
ที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประจําปงบประมาณ 2552 ซึง่ ประกอบดวย
ตัวแทนคณาจารยสาขาวิชาตางๆ
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล การจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินประสิทธิภาพการสอน การสรางแบบสอบถาม
เพื่อกําหนดขอบเขตในการวิจัย
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถาม
คณาจารย และ 2) แบบสอบถามนักศึกษา
4. นํารางแบบสอบถามคณาจารยและแบบสอบถามนักศึกษาที่สรางขึ้นใหคณะทํางาน
พิจารณาในการประชุม 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความตรงตามเนื้อหาเพื่อใชในการวิจัย
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามประเด็นการพิจารณา 7 ประเด็นของ ก.พ.ร.
5. ปรับปรุงคําถามและแบบสอบถามตามคําแนะนําของคณะทํางานฯ
6. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
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3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
3.1 รวบรวมขอมูลตางๆ จากเอกสาร โดยขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 8 หนวยงาน
ดังนี้ 1) สํานักทะเบียนและวัดผล 2) สํานักบรรณสารสนเทศ 3) สํานักบัณฑิตศึกษา 4) สํานัก
บริการการศึกษา 5) สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 6) สํานักคอมพิวเตอร 7) สถาบันวิจยั และพัฒนา 8)
สํานักวิชาการ
3.2 ใชแบบสอบถาม โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
จํานวน
ประชากร
วิธีการเก็บรวบรวม ประชากร จํานวนที่ไดรบั คืน
ตัวอยาง
เครื่องมือ
ขอมูล
ตัวอยาง
หมายเหตุ
จํานวน รอยละ
ประชากร
คณาจารย
แบบสอบ
ผูวิจัยแจกแบบ
363
308
84.8 ไมรวมคณาจารยที่ลา
ถาม
สอบถามและเก็บคืน
ศึกษาตอ
ดวยตนเอง
นักศึกษา
แบบสอบ
เก็บจากนักศึกษาที่ 10,981 7,273 66.2 ปการศึกษา 2/2551
ถาม
เขาอบรม
ในชวงเดือนมกราคม
ประสบการณวิชาชีพ
– พฤษภาคม 2552
+มหาบัณฑิต+
สัมมนาเสริม/เขม
รวม
11,344 7,581 66.8

4. วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดําเนินการดังนี้
4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละและ
นําเสนอในรูปตาราง
4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอในรูปความเรียง
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนรวมในแตละประเด็นยอย 7 ประเด็นเปนดังนี้
4.2.1 ขอคําถามประเด็นที่ 1 วัดความรูความเขาใจพิจารณาตัดสินใหคะแนนเปนราย
ขอ โดยผูวิจัยไดแปลคาในแตละขอคําถามดังนี้
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ใช
ไมใช

มีคาเทากับ
มีคาเทากับ

ขอความเชิงบวก
1
0

ขอความเชิงนิเสธ
0
1

ในการพิจารณาตัดสินความรูความเขาใจ ผูวิจัยรวมคะแนนที่ได นําเสนอเปนคารอยละ
โดยใชเกณฑในการตัดสินระดับความรูดังนี้
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 80 คะแนนขึน้ ไป
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 70-79 คะแนน
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 60-69 คะแนน
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 50-59 คะแนน
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 0-49 คะแนน

หมายถึง มีความรูระดับมากที่สุด
หมายถึง มีความรูระดับมาก
หมายถึง มีความรูระดับปานกลาง
หมายถึง มีความรูระดับนอย
หมายถึง มีความรูระดับนอยที่สุด

ผูวิจัยหาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารยทั้งหมดกับจํานวนขอคําถามและนําคะแนนไป
เทีบยกับเกณฑขางตน
4.2.2 ขอคําถามประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหคณาจารยประจําสวน
ใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละ
รายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการ
สงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน ประเด็นที่ 5
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75
ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคราจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนโดยการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารย
ประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู
ของผู เ รี ย น และนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช เ พื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย น : ในกรณี ไ ด จั ด หาสื่ อ สํ า เร็ จ รู ป ที่ เ ป น
มาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เชน สื่อวิทยาศาสตร สื่อสําเร็จรูป สื่อ
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เทคโนโลยี เปนตน สถาบันศึกษาจะตองมีเกณฑในการคัดเลือกและพิจารณารวมทั้งมีการประเมิน
และรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนาผูเรียนดวย ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริม
สนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา ) มีก ารนําผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ เป นข อคําถามที่วัดการมี-ไมมี ปฏิ บัติ-ไมปฏิบัติในแตละกิจกรรม พิ จารณาตัดสินให
คะแนนเปนรายขอ โดยผูวิจัยไดแปลคาในแตละขอคําถามดังนี้
มี หรือ ปฏิบัติ
มีคา เทากับ
ไมมี หรือ ไมปฏิบัติ มีคา เทากับ

1
0

ในการพิจารณาตัดสินการมี หรือ ปฏิบัติ ผูวิจัยนําเสนอเปนคารอยละ โดยใชเกณฑในการ
ตัดสินการปฏิบัติดังนี้
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมี หรือ ปฏิบัติรอยละ 80 ขึ้นไป
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมี หรือ ปฏิบัติรอยละ 70-79
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมี หรือ ปฏิบัติรอยละ 60-69
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมี หรือ ปฏิบัติรอยละ 50-59
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมี หรือ ปฏิบัติรอยละ 0-49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มี หรือ ปฏิบัติระดับมากที่สุด
มี หรือ ปฏิบัติระดับมาก
มี หรือ ปฏิบัติระดับปานกลาง
มี หรือ ปฏิบัติระดับนอย
มี หรือ ปฏิบัติระดับนอยที่สุด

ผูวิจัยหาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารยทั้งหมดกับจํานวนขอคําถาม และนําคะแนนไป
เทียบเกณฑขางตน
4.2.3 การใหคะแนนรวมในประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการ
วิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน
และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอย
ละ 75 ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลด
สัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียนใหมากขึ้น ผูวิจัยหาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารยทั้งหมดกับจํานวนขอคําถาม
และนําคะแนนไปเทียบเกณฑขางตนและมีการปฏิบัติโดยภาพรวม 3 ใน 4 สวน
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4.2.4 นําคาที่ไดในแตละประเด็นเปรียบเทียบเกณฑการใหคะแนนของ ก.พ.ร. ดังนี้

1
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
1-3 ประเด็น

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
5
ดําเนินการได
ดําเนินการได
ดําเนินการได
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 4 สําเร็จ ครบถวน 5 สําเร็จ ครบถวน 6 สําเร็จ ครบถวน 7
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น

4.2.5 ขอคําถามแตละขอใชมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 คา โดยผูวิจัยไดแปลคา
ใน แตละขอคําถามดังนี้
5 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากที่สุด
มีคาเทากับ 4.50 – 5.00
4 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก
มีคาเทากับ 3.50 – 4.49
3 หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง
มีคาเทากับ 2.50 – 3.49
2 หมายถึง ความคิดเห็นระดับนอย
มีคาเทากับ 1.50 – 2.49
1 หมายถึง ความคิดเห็นระดับนอยที่สุด
มีคาเทากับ 1.00 – 1.49
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 17
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดที่ 17
ของ ก.พ.ร. นําเสนอเปน 2 สวนคือ
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
2.1.1 คณาจารย มสธ.
2.1.2 วิทยากรประจํากลุมในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
2.1.3 นักศึกษา
2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดที่ 17
ของ ก.พ.ร.
3. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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1. ผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางที่ 4.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนปการศึกษา 2551

สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตร
2. ศึกษาศาสตร
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ
6. เศรษฐศาสตร
7. มนุษยนิเวศศาสตร
8. รัฐศาสตร
9. สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ
10. นิเทศศาสตร
11. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
12. พยาบาลศาสตร
รวม
(ที่มา : สํานักวิชาการ 2552)

จํานวนหลักสูตร
ประกาศ
ปริญญา
นียบัตร
ตรี
บัณฑิต
5
2
4
11
2
6
3
6
2
5

ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

1
1
-

2
5
2
3
1
1
1
3

-

1
-

-

2

1
20

2

ประกาศ
นียบัตร

รวม

5
2
-

12
12
14
4
9
4
7
3
8

1
2

-

2
2

1
48

7

2
79

จากตารางที่ 4.1 พบวา ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชา
จํานวน 79 หลักสูตร แยกเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 48
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 20 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก 2 หลักสูตร

102
ตารางที่ 4.2 จํานวนหลักสูตรที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จําแนกตาม
สาขาวิชา ปการศึกษา 2551

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สาขาวิชา

จํานวนหลักสูตร

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
รวม

7
9
11
2
9
3
5
3
7
2
2
2
63

จํานวนชุดวิชาเลือกเสรี/
คนควาอิสระ
10
14
13
3
9
3
5
4
9
2
2
3
77

(ที่มา : สํานักวิชาการ 2552)

จากตารางที่ 4.2 พบวา ในปการศึกษา 2551 มีหลักสูตรที่มีการกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุด
วิชาเลือกเสรี / คนควาอิสระ จํานวน 63 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 77 ชุดวิชา

103
ตารางที่ 4.3

จํานวนชุดวิชาที่เปดสอนปการศึกษา 2551

สาขาวิชา

ปริญญา
เอก

1. ศิลปศาสตร
2. ศึกษาศาสตร
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ
6. เศรษฐศาสตร
7. มนุษยนิเวศศาสตร
8. รัฐศาสตร
9. สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ
10. นิเทศศาสตร
11. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
13. พยาบาลศาสตร
รวม

2
-

จํานวนชุดวิชา
ประกาศ
ประกาศ
ปริญญา
นียบัตร
นียบัตร/
โท
บัณฑิต
ปริญญาตรี
6
26
37
58
11
73
23
7
33
6
17
4
25
6
18
14
33

รวม
32
97
84
23
40
23
29
24
47

-

4
-

-

32
14

36
14

2

1
96

-

7
359

8
457

(ที่มา : สํานักทะเบียนและวัดผล 2552)

จากตารางที่ 4.3 พบวา ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเปดสอนชุดวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา
จํานวน 457 ชุดวิชา แยกเปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี 359 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท
96 ชุดวิชา และระดับปริญญาเอก 2 ชุดวิชา

104
ตารางที่ 4.4 จํานวนชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning)
ปการศึกษาที่ 2551
สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
รวม

ปริญญาตรี
13
2
2
2
1
1
4
5
1
1
32

บัณฑิตศึกษา
7
42
2
2
10
2
2
67

รวม
20
42
2
2
4
3
1
14
7
1
3
99

(ที่มา : สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2551)

จากตารางที่ 4.4 พบวา ในปการศึกษาที่ 2551 มหาวิทยาลัยจัดใหมีชุดวิชาที่มีการเรียนการ
สอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning) จํานวน 99 ชุดวิชา โดยแยกเปนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
จํานวน 32 ชุดวิชา และชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 67 ชุดวิชา

105
ตารางที่ 4.5 จํานวนชุดวิชา และจํานวนนักศึกษาที่เขารับการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2/2551

สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
รวม

จํานวนครั้ง
จํานวนชุดวิชา
ในการจัดอบรม
2
7
8
2
4
1
3
1
6
1
2
1
38

6
11
35
7
10
2
4
5
13
2
3
2
100

จํานวนนักศึกษา
ที่เขารับการ
อบรม
450
479
3,232
1,022
920
90
270
720
736
265
136
205
8,525

(ที่มา : สํานักวิชาการ 2552)

จากตารางที่ 4.5 พบวา ในปการศึกษา 2/2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชา จํานวนชุดวิชา 38 ชุดวิชา เปน
จํานวน 100 ครั้ง มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 8,525 คน

106
ตารางที่ 4.6

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

จํานวนชุดวิชา และจํานวนนักศึกษา และรอยละของนักศึกษาที่เขารับการจัดอบรมเขม
พิเศษชุดวิชา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษาที่ 2/2551

สาขาวิชา

จํานวนชุดวิชา

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
นิเทศศาสตร
รวม

8
11
12
4
2
6
1
44

จํานวนนักศึกษา
ที่เขารับการ
อบรม
157
31
526
35
43
17
4
813

รอยละของ
นักศึกษาที่เขา
รับการอบรม
19.3
3.8
64.7
4.3
5.3
2.1
0.5
100

(ที่มา : สํานักวิชาการ 2552) หมายเหตุ มีการนับซ้ําในแตละชุดวิชา

จากตารางที่ 4.6 พบวา ในปการศึกษาที่ 2/2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเขมพิเศษชุดวิชา
ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7 สาขาวิชา รวม 44 ชุดวิชา มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน
813 คน นักศึกษาที่เขารับการอบรมสวนใหญสังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 526 คน คิดเปน
รอยละ 64.7 รองลงมาเปนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 19.3 (มีการ
นับซ้ําในแตละชุดวิชา)

107
ตารางที่ 4.7 จํานวนการจัดฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะชุดวิชา นักศึกษาปริญญาตรี (จําแนกตาม
สาขาวิชา) ปการศึกษา 2/2551 และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ใหบริการ

สาขาวิชา

จํานวน
จํานวน จํานวน นักศึกษาที่
ชุดวิชา ครั้ง เขารับการ
ฝกฯ

1. นิเทศศาสตร
8
2. วิทยาศาสตรสุขภาพ
2
3. วิทยาศาสตร
3
และเทคโนโลยี
4. สงเสริมการเกษตรและ
3
สหกรณ
5. มนุษยนิเวศศาสตร
1
6. พยาบาลศาสตร
5
รวม 6 สาขาวิชา 22
(ที่มา : สํานักบริการการศึกษา 2552)

รอยละของ
จํานวน
นักศึกษาที่
ตอบแบบ
ประเมิน

ภาพรวม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะ
ระดับความ
คาเฉลีย่
พึงพอใจ
4.44 มาก
4.29 มาก
4.52 มากที่สุด

7
3
6

553
134
346

100
98.68
100

5

357

97.56

4.43

มาก

3
7
30

39
731
2,160

100
75.03
82.20

4.43
4.34
4.40

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.7 พบวา ในปการศึกษา 2/2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาวิชา 22 ชุดวิชา 30 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน
2,160 คน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดฝกอบรมในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.40)

108
ตารางที่ 4.8 จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการสอนเสริม และการ
ประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยสอนเสริม ปการศึกษา 2/2551

สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตร
2. วิทยาการจัดการ
3. นิติศาสตร
4. วิทยาศาสตรสุขภาพ
5. เศรษฐศาสตร
6. รัฐศาสตร
7. สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ
รวม

จํานวน
นักศึกษา
ลงทะเบียน
28,071
19,903
23,000
2,393
1,484
6,647
895

จํานวนนักศึกษา
เขารับการสอน
เสริม
1,163
1,741
6,043
132
208
558
69

รอยละของ
นักศึกษาเขารับ
การสอนเสริม
4.14
8.75
17.51
5.52
14.02
8.39
7.71

91,393

9,866

10.80

คาเฉลี่ย ( X )
3.08
3.10
3.02
3.31
3.26
3.93
4.15
3.40

(ที่มา : สํานักบริการการศึกษา 2552)

จากตารางที่ 4.8 พบวา ในปการศึกษาที่ 2/2551 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอนเสริมทั่วประเทศ
7 สาขาวิชา โดยเมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาลงทะเบียน จํานวน 91,393 คน กับนักศึกษาเขารับการสอน
เสริม จํานวน 9,866 คน คิดเปนรอยละ 10.80 และเมื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารย
สอนเสริม พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.40)

109
ตารางที่ 4.9 ขอมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2551

กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

สัมมนาเสริมชุดวิชา
สัมมนาเขมชุดวิชา
สัมมนาเขมวิทยานิพนธ 1-3
การศึกษาคนควาอิสระ
อบรมเสริม/เขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ
รวม

ครั้งใน
การจัด
1,631
33
120
28
25
1,837

จํานวน
นักศึกษาที่เขา
รอยละของ
รวม
นักศึกษาที่เขารวม
17,346
66.7
2,477
9.5
3,056
11.7
952
3.7
2,177
8.4
26,008

100

(ที่มา : สํานักบัณฑิตศึกษา 2552) หมายเหตุ มีสาขาวิชาที่นับซ้ําในแตละกิจกรรม

จากตารางที่ 4.9 พบวา ในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 5 กิจกรรม จํานวนครั้งในการจัด 1,837 ครั้ง และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
26,008 คน (มีสาขาวิชาที่นับซ้ําในแตละกิจกรรม) สวนใหญเปนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสัมมนา
เสริมชุดวิชา จํานวน 17,346 คน คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาเปนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสัมมนา
เขมวิทยานิพนธ 1-3 จํานวน 3,056 คน คิดเปนรอยละ 11.7

110
ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. มหาวิทยาลัยมีจํานวนชุดวิชาในคลังขอสอบ ในปการศึกษา 1/2551 จํานวน 141 ชุดวิชา มี
การออกขอสอบใหม จํานวน 81 ชุดวิชา มีจํานวนชุดวิชาที่ปรับปรุงขอสอบ จํานวน 118 ชุดวิชา
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดใหนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู มีการฝกจํานวน 426 ชั่วโมง มีนักศึกษาเขารับการฝกจํานวน 5,430 คน
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมคณาจารย และบุคลากร ในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอร เชน หลักสูตร Microsoft Excel 2007 ,Microsoft Access 2007 เปนตน กวา 30 หลักสูตร
จํานวน 426 ชั่วโมง มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 540 คน
4. มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหคณาจารย 12 สาขาวิชา และคณาจารยประจํา
สํานักตางๆ จํานวน 382 เครื่อง จัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการ
จํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศจํานวน 90 เครื่อง และจัดบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา จํานวน
277 เครื่อง มีนักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 5,430 คน
5. มหาวิทยาลัยเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ และเปด
หอ งสมุ ด ในวั น อาทิ ต ย ในวั น ที่ มี นั ก ศึ ก ษาเข า รับ การสั ม มนาวิ ท ยานิ พ นธ มี ผู ใ ช บ ริ ก าร จํ า นวน
311,210 คน ประกอบดวยผูใชบริการภายใน ไดแก คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง
ประเภทตางๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และผูใชบริการภายนอก จากชองทางใน
การติดตอ ไดแก การติดตอดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร อีเมล และทางเว็บไซต
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ
ตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
2.1.1 คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางที่ 4.10 จํานวนและรอยละของคณาจารยเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และ
ประสบการณการสอนใน มสธ.
รายการ

จํานวน

รอยละ

เพศ ( n = 288)
103
35.8
- ชาย
185
64.2
- หญิง
อายุ (n = 283)
40
14.1
- 31-40 ป
79
27.9
- 41-50 ป
151
53.4
- 51-60 ป
13
4.6
- 61 ปขึ้นไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด (n = 287)
149
51.9
- ปริญญาโท
138
48.1
- ปริญญาเอก
ประสบการณการสอนใน มสธ. (n = 283)
77
27.2
- 0-10 ป
95
33.6
- 11-20 ป
109
38.5
- 21-30 ป
2
0.7
- 31 ปขึ้นไป
จากตารางที่ 4.10 พบวา คณาจารยสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 64.2
รองลงมาเปนชาย จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 35.8 มีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ
53.4 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 27.9 มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงสุดสวนใหญอยูใน
ระดับปริญญาโท จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 51.9 รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอก
จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 48.1 มีประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 21-30 ป
จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมามีประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11-20 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 33.6
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ตารางที่ 4.11

จํานวนและรอยละของคณาจารย จําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา / สํานัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา
รวม

จํานวน
25
44
42
27
17
13
21
13
33
14
13
11
13
22
308

รอยละ
8.1
14.3
13.6
8.8
5.5
4.2
6.8
4.2
10.7
4.5
4.2
3.6
4.2
7.1
100

จากตารางที่ 4.11 พบวา คณาจารยมหาวิทยาลัย ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 14.3 รองลงมาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 42
คน คิดเปนรอยละ 13.6
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2.1.2 วิทยากรประจํากลุมในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
คณาจารยที่เปนวิทยากรในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสังกัดสาขาวิชา
ศิลปศาสตร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.2 สังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร จํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 12.5 สังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 27.2 สังกัดสาขาวิชา
นิติศาสตร จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 7.8 สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 20 คน
คิดเปนรอยละ 8.6 สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.0 สังกัดสาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.6 สังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร จํานวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 6.5 สังกัดสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 12.1
สังกัดสาขาวิ ชานิเทศศาสตร จํานวน 14 คน คิด เปน รอยละ 6.0 สังกัดสาขาวิ ชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.2 และสังกัดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 3.4
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2.1.3 นักศึกษา
ตารางที่ 4.12 จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามวัน/เดือน/ปที่จัดอบรมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
รายการ
วัน/เดือน/ปที่อบรม
- 7-11 มกราคม 2552
- 12-16 มกราคม 2552
- 29 มกราคม- 2 กุมภาพันธ 2552
- 2-6 มีนาคม 2552
- 3-7 มีนาคม 2552
- 7-11 มีนาคม 2552
- 8-12 มีนาคม 2552
- 12-16 มีนาคม 2552
- 17-21 มีนาคม 2552
- 22-26 มีนาคม 2552
- 27-31 มีนาคม 2552
- 1-5 เมษายน 2552
- 2-6 เมษายน 2552
- 6-10 เมษายน 2552
- 7-11 เมษายน 2552
- 11-15 เมษายน 2552
- 16-20 เมษายน 2552
- 29 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2552
- 4-8 พฤษภาคม 2552
- 6-10 พฤษภาคม 2552
- 9-13 พฤษภาคม 2552
- 14-18 พฤษภาคม 2552
รวม

จํานวน

รอยละ

420
463
351
443
396
131
355
254
641
408
185
259
371
378
179
334
35
555
420
20
351
324
7,273

5.8
6.4
4.8
6.1
5.4
1.8
4.9
3.5
8.8
5.6
2.5
3.6
5.1
5.2
2.5
4.6
.5
7.6
5.8
.3
4.8
4.5
100

จากตารางที่ 4.12 พบวา นักศึกษาสวนใหญเขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
ระหวาง วันที่ 17-21 มีนาคม 2552 จํานวน 641 คน คิดเปนรอยละ 8.8 รองลงมา คือระหวางวันที่ 29
เมษายน- 3 พฤษภาคม 2552 จํานวน 555 คน คิดเปนรอยละ 7.6
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ตารางที่ 4.13

จํานวนและรอยละของนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ และระดับที่ศึกษา
รายการ

เพศ (n = 7,266)
- ชาย
- หญิง
อายุ (n = 7,102)
- 20-29 ป
- 30-39 ป
- 40-49 ป
- 50-59 ป
- 60 ปขึ้นไป
เขาศึกษาในระดับ (n = 7,273)
- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา

จํานวน

รอยละ

3,069
4,197

42.2
57.8

2,506
2,798
1,427
346
25

35.3
39.4
20.1
4.9
0.3

6,141
1,132

84.4
15.6

จากตารางที่ 4.13 พบวา นักศึกษาสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 4,197 คน คิดเปนรอยละ
57.8 รองลงมาเปนชาย จํานวน 3,069 คน คิดเปนรอยละ 42.2 สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน
2,798 คน คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมามีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 2,506 คน คิดเปนรอยละ 35.3
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 6,141 คน คิดเปนรอยละ 84.4 และรองลงมาเขาศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 1,132 คน คิดเปนรอยละ 15.6
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ตารางที่ 4.14

จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามหลักสูตรที่เขาศึกษา
รายการ

หลักสูตรที่เขาศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- บัญชีบัณฑิต
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต
- แพทยแผนไทยบัณฑิต
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
- คหกรรมศาสตรบัณฑิต
- คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- รัฐศาสตรบัณฑิต
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- เกษตรศาสตรบัณฑิต
- เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
- นิเทศศาสตรบัณฑิต
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
- เทคโนโลยีบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
รวม

จํานวน

รอยละ

298
52
288
152
101
488
1,283
282
821
84
401
58
88
199
81
49
252
40
583
14
679
84
236
51
115
198
14

4.3
0.7
4.1
2.2
1.4
7.0
18.4
4.0
11.7
1.2
5.7
0.8
1.3
2.8
1.2
0.7
3.6
0.6
8.3
0.2
9.7
1.2
3.4
0.7
1.6
2.8
0.2

6,991

100
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จากตารางที่ 4.14 พบวา นักศึกษาสวนใหญเขาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน
1,283 คน คิดเปนรอยละ 18.4 รองลงมาเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน 821 คน
คิดเปนรอยละ 11.7 และเขาศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิตจํานวน 679 คน คิดเปนรอยละ 9.7
ตารางที่ 4.15 จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามปการศึกษาที่เขาศึกษา
รายการ
ปการศึกษาที่เขาศึกษา
- กอนปการศึกษา 2540 (นักศึกษาเกาที่สมัครเขาเรียนใหม)
- ปการศึกษา 2541
- ปการศึกษา 2542
- ปการศึกษา 2543
- ปการศึกษา 2544
- ปการศึกษา 2545
- ปการศึกษา 2546
- ปการศึกษา 2547
- ปการศึกษา 2548
- ปการศึกษา 2549
- ปการศึกษา 2550
- ปการศึกษา 2551
รวม

จํานวน

รอยละ

60
24
53
58
164
239
364
629
1,142
1,232
1,330
1,211
6,506

0.9
0.4
0.8
0.9
2.5
3.7
5.6
9.7
17.6
18.9
20.4
18.6
100

จากตารางที่ 4.15 พบวา นักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ สวน
ใหญเขาศึกษาในปการศึกษา 2550 จํานวน 1,330 คน คิดเปนรอยละ 20.4 รองลงมาเขาศึกษาในป
การศึกษา 2549 จํานวน 1,232 คน คิดเปนรอยละ 18.9
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ตารางที่ 4.16 จํานวนและรอยละของนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชาที่เขาศึกษา
รายการ
สาขาวิชาที่เขาศึกษา
- ศิลปศาสตร
- ศึกษาศาสตร
- วิทยาการจัดการ
- นิติศาสตร
- วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- เศรษฐศาสตร
- มนุษยนิเวศศาสตร
- รัฐศาสตร
- สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
- นิเทศศาสตร
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- พยาบาลศาสตร
รวม

จํานวน

รอยละ

350
551
2,958
401
617
130
292
597
763
287
115
212
7,273

4.8
7.6
40.7
5.5
8.5
1.8
4.0
8.2
10.5
3.9
1.6
2.9
100

จากตารางที่ 4.16 พบวา นักศึกษาสวนใหญ เขาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน
2,958 คน คิดเปนรอยละ 40.7 รองลงมาเขาศึกษาในสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จํานวน
763คน คิดเปนรอยละ 10.5
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ตารางที่ 4.17 จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามภูมิลําเนาปจจุบัน
รายการ

จํานวน

รอยละ

ภูมิลําเนาปจจุบัน
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคเหนือ
- ภาคใต
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ตางประเทศ

1,839
25.3
1,558
21.5
657
9.0
1,025
14.1
924
12.7
1,257
17.3
2
0.0
รวม
7,262
100
จากตารางที่ 4.17 พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีภูมิลําเนาอยูที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,839
คน คิดเปนรอยละ 25.3 รองลงมามีภูมิลําเนาอยูที่ภาคกลาง จํานวน 1,558 คน คิดเปนรอยละ 21.5
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1,257 คน คิดเปนรอยละ 17.3
ตารางที่ 4.18 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอระบบ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวม
รายการ
จํานวน รอยละ
ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับ
- มากที่สุด
2,076
28.6
- มาก
4,491
61.9
- ปานกลาง
672
9.3
- นอย
7
0.1
- นอยที่สุด
6
0.1
รวม
7,252
100
จากตารางที่ 4.18 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ มีความพึงพอใจตอระบบการ
เรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับมากขึ้นไป จํานวน 6,567 คน คิดเปนรอยละ 90.5
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จําแนกเปนมีความพึงพอใจระดับมาก จํานวน 4,491 คน คิดเปนรอยละ 61.9 รองลงมามีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2,076 คน คิดเปนรอยละ 28.6
2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ
ตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
ตารางที่ 4.19 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา (ประเด็นที่ 1)

รายการ
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

ภารกิจของมหาวิทยาลัยมี 4 ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ เพื่อ
เพิ่มพูนวิทยะฐานะแกผูประกอบอาชีพและขยายโอกาสการศึกษา
เพื่อสนองความตองการของบุคลากรและสังคม
หลักการสําคัญของการจัดระบบการศึกษาทางไกลคือ มีชั้นเรียน
ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและมีสื่อการสอนที่ทันสมัย
การจัดการศึกษาทางไกล มุงเปดโอกาสและขยายโอกาสให
นักศึกษาและผูสนใจใฝหาความรู สามารถศึกษาหาความรูไดใน
เวลา และสถานที่ที่ตนสะดวกตามความสนใจและความสามารถ
ของแตละบุคคล สอดคลองกับพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคือ การสรางคนให
สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพชั้นสูง สวนการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโทเพื่อสรางคนใหสามารถสรางองคความรูได
การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาตองคํานึงถึงเปาหมาย
การจัดการศึกษาของประเทศและมหาวิทยาลัยอยูเสมอ
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตองคํานึงถึงความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคมในปจจุบันและอนาคต
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตองเรียนทั้งหมดไมนอยกวา 120
หนวยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาโทตองเรียนทั้งหมดไมนอยกวา 48 หนวย
กิต

จํานวน
อาจารย จํานวน รอยละ ความหมาย
(n)
301
299
99.3 มากที่สุด

299

288

96.3

มากที่สุด

300

251

83.7

มากที่สุด

297

286

96.3

มากที่สุด

293

212

72.4

มาก

296

276

93.2

มากที่สุด

299

285

95.3

มากที่สุด

289

215

74.4

มาก

289

133

46.0

นอยที่สุด
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ตารางที่ 4.19 ตอ

รายการ
10.

11.

12.

13.

กระบวนการพัฒนา/บริหารหลักสูตร ประกอบดวย การศึกษา
ความเปนไปไดกอนเปดสอน จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรางและ
พิจารณาหลักสูตร เสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรการศึกษาหมายถึง วิชาที่มุง
พัฒนาผูเรียน ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่
กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม
อาจารยประจําในแตละหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะ
เปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการ
การพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาเปนอํานาจ
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
คาเฉลี่ย

จํานวน
อาจารย
(n)
295

จํานวน

รอยละ ความหมาย

283

95.9

มากที่สุด

298

297

99.7

มากที่สุด

292

261

89.4

มากที่สุด

294

258

87.8

มากที่สุด

86.9

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.19 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 10 ขอ คิดเปนรอยละ 83.799.7 รองลงมา มีความรู ความเขาใจฯ อยูในระดับมาก จํานวน 2 ขอ คิดเปนรอยละ 72.4-74.4 และมี
ความรู ความเขาใจฯ อยูในระดับนอยที่สุดจํานวน 1 ขอ คิดเปนรอยละ 46.0
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการ
จัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.9
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ตารางที่ 4.20 รอยละของคณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นที่ 1)
สาขาวิชา / สํานัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

รอยละ
89.9
91.2
88.8
82.1
87.2
83.7
86.8
79.6
85.9
85.8
90.1
93.1
87.4
88.4

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.20 พบวา คณาจารยสวนใหญมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปน
รอยละ 79.6 – 93.1
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ตารางที่ 4.21 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และมีการนําผลวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอนของผูเ รียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล (ระดับปริญญาตรี) (ประเด็นที่ 2)

กิจกรรม
1.

จํานวน
อาจารย
(n)

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ความ
หมาย

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน
อาจารย
(n)

ไมมีการนําผลวิเคราะห มีการนําผลวิเคราะหไป
ไปใชในการปรับปรุง
ใชในการปรับปรุงการ
การเรียนการสอน
เรียนการสอน
จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ความ
หมาย

129

31

24.0

98

76.0

มาก

104

30

28.8

74

71.2

ปานกลาง

224

11

4.9

213

95.1

มากที่สุด

176

18

10.2

158

89.8

มากที่สุด

3.

การเขียนเอกสารการสอน/ประมวล.
สาระ/แนวทางการศึกษา
การแนะแนวการศึกษาหรือการให
คําปรึกษาทางโทรศัพท/Internet
การสอนเสริมแบบปกติ

181

15

8.3

166

91.7

มากที่สุด

137

8

5.8

129

94.7

มากที่สุด

4.

การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ

71

17

23.9

54

76.1

มาก

49

6

12.2

43

87.8

มากที่สุด

5.

การสอนเสริมผาน Internet/
ดาวเทียม
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
ตางๆ
การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ
การอบรมเขมพิเศษชุดวิชา

71

27

38.0

44

62.0

ปานกลาง

42

14

33.3

28

66.7

ปานกลาง

103

22

21.4

81

78.6

มากที่สุด

73

11

15.1

62

84.9

มากที่สุด

204

9

4.4

195

95.6

มากที่สุด

166

8

4.8

159

95.2

มากที่สุด

89

14

15.7

75

84.3

มากที่สุด

68

9

14.3

54

85.7

มากที่สุด

82.4

มากที่สุด

84.5

มากที่สุด

2.

6.
7.
8.

คาเฉลี่ย

17.6

15.5
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จากตารางที่ 4.21 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด 5 ขอ
คิดเปนรอยละ 78.6-95.6
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 82.4
คณาจารยสว นใหญ มีการนําผลวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับปริญญาตรี อยูในระดับ
มากที่สุด 6 ขอ คิดเปนรอยละ 84.9-95.2
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมกี ารนําผลวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับ
ปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.5
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ตารางที่ 4.22 รอยละของคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และมีการนําผลวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล (ระดับปริญญาตรี) จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นที่ 2)
รอยละ
สาขาวิชา / สํานัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

รอยละ

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

15.2
29.6
33.4
23.5
33.1
15.6
24.7
9.7
9.2
16.5
17.2
26.7
13.3

84.8
70.4
66.6
76.5
100
66.9
84.4
75.3
90.3
90.8
83.5
82.8
73.4
86.7

ความหมาย

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ไมนําผลวิเคราะห
ไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน
การสอน
15.4
27.5
33.1
19.1
4.8
8.3
19.6
4.2
8.0
6.9
10.2
14.1
33.8
16.7

นําผลวิเคราะหไปใช ความหมาย
ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน
84.6
72.5
66.9
80.9
95.2
91.7
80.4
95.8
92.0
93.1
89.8
85.9
66.2
83.3

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.22 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมาก-มากที่สุด
จํานวน 12 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 70.4-100
คณาจารยสว นใหญมีการนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 12 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 72.5 –
95.8
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ตารางที่ 4.23 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และมีการนําผลวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล (ระดับบัณฑิตศึกษา) (ประเด็นที่ 2)

กิจกรรม
1.

จํานวน
อาจารย
(n)

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ความ
หมาย

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน
อาจารย
(n)

ไมมีการนําผลวิเคราะหไป
ใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอน

มีการนําผลวิเคราะหไปใช
ในการปรับปรุงการเรียน
การสอน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ความ
หมาย

การเขียนเอกสารการสอน/
ประมวลสาระ/แนวทางการศึกษา
2. การแนะแนวการศึกษา

89

15

16.9

74

83.1

มากที่สุด

65

10

15.4

55

84.6

มากที่สุด

156

15

9.6

141

90.4

มากที่สุด

123

12

9.8

111

90.2

มากที่สุด

3.

การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท

183

8

4.4

175

95.6

มากที่สุด

142

12

8.5

130

91.5

มากที่สุด

4.

การใหคําปรึกษาทาง Internet

141

13

9.2

128

90.8

มากที่สุด

110

11

10.0

99

90.0

นอยที่สุด

5.

การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ

191

4

2.1

187

97.9

มากที่สุด

161

7

4.3

154

95.7

มากที่สุด

6.

การสัมมนาเสริม

184

5

2.7

179

97.3

มากที่สุด

146

4

2.7

142

97.3

มากที่สุด

7.

การสัมมนาเขม

150

10

6.7

140

93.3

มากที่สุด

111

8

7.2

103

92.8

มากที่สุด

8.

การปฏิสัมพันธ e-Learning

101

29

28.7

72

71.3

มาก

73

18

24.7

55

75.3

มาก

82

11

13.4

71

86.6

มากที่สุด

67

7

10.4

60

89.6

มากที่สุด

46

22

47.8

24

52.2

นอย

34

14

41.2

20

58.8

นอย

85.9

มากที่สุด

86.6

มากที่สุด

9.

การอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
10. การปรับพื้นฐาน
คาเฉลี่ย

14.1

13.4
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จากตารางที่ 4.23 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับ
มากที่สุด 8 ขอ คิดเปนรอยละ 83.1-97.9
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับบัณฑิตศึกษา อยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.9
คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนมาปรับปรุงแผนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในระดับบัณฑิตศึกษา
อยูในระดับมากที่สุด 8 ขอ คิดเปนรอยละ 84.6 – 97.3
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนมาปรับปรุงแผนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ในระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.6
เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.2
ในภาพรวมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนมาปรับปรุงแผนการสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.6
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ตารางที่ 4.24 รอยละของคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ ผูเรียนเปนรายบุคคล จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ระดับบัณฑิตศึกษา)
(ประเด็นที่ 2)
รอยละ
สาขาวิชา / สํานัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รอยละ
ความหมาย

ไมนําผลวิเคราะหไป นําผลวิเคราะหไปใช ความหมาย
ใชในการปรับปรุง ในการปรับปรุงการ
การเรียนการสอน
เรียนการสอน
11.5
88.5
มากที่สุด

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ศิลปศาสตร

5.3

94.7

มากที่สุด

ศึกษาศาสตร

16.2

83.8

มากที่สุด

15.6

84.4

มากที่สุด

วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

26.4
29.0
5.6
13.3
7.1
12.8
5.7
14.2
30.0
10.0
28.5

76.6
71.0
94.4
86.7
92.9
87.2
94.3
85.8
100
70.0
90.0
71.5

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

19.3
37.1
4.1
9.6
11.3
8.0
5.0
30.0
10.0
-

80.7
62.9
95.9
90.4
88.8
100
91.0
95.0
100
70.0
90.0
100

มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.24 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ ผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับบัณฑิตศึกษา อยูใ นระดับมาก-มากที่สุด
จํานวน 12 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 70.0-100
คณาจารยสว นใหญมีการนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยูในระดับมาก-มากที่สุด จํานวน 13 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ
70.0 - 100
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ตารางที่ 4.25 จํานวนและรอยละของคณาจารยจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการสอนของคณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลด
สัดสวนการถายทอดความรูข องคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบตั จิ ริง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเ รียนใหมากขึน้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (ประเด็นที่ 3)

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

ใหผูเรียนได
อภิปรายหรือแสดง ฝกการปฏิบัติจริง
กิจกรรม
ความคิดเห็น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ปฏิสัมพันธ e-Learning
96
71.1
36
26.7
สอนเสริมแบบปกติ
160
78.0
60
29.4
สอนเสริมแบบเขมพิเศษ
78
75.7
51
49.5
การฝกปฏิบัติเสริม
85
76.6
97
87.4
ทักษะชุดวิชาตางๆ
อมรมเขมชุดวิชา
217
93.5
170
73.3
ประสบการณวิชาชีพ
สัมมนาเสริม
184
93.4
97
49.5
สัมมนาเขม
138
89.0
91
59.1
คาเฉลี่ย
82.5
53.5

แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียน
จํานวน
86
156
76
82

ใหผูเรียนตอบ
คําถาม

รอยละ จํานวน รอยละ
63.7
98
72.6
76.8
174
87.6
73.8
87
83.7
74.5
82
73.2

212

91.4

204

89.1

174
135

89.7
87.7
79.7

170
127

86.7
83.0
82.3

จากตารางที่ 4.25 พบวา คณาจารยสวนใหญ จัดใหมกี ารสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของ
คณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของ
คณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับ
มาก-มากที่สุดในเกือบทุกกิจกรรม
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสว นใหญจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของ
คณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของ
คณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับมาก
ที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 79.7 - 82.5
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ตารางที่ 4.26 รอยละของคณาจารยจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอน
ของคณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลด
สัดสวนการถายทอดความรูข องคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบตั จิ ริง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเ รียนใหมากขึน้ จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) (ประเด็นที่ 3)

สาขาวิชา / สํานัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

ใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยน
ใหผูเรียน
อภิปรายหรือ ฝกการ
เรียนรู
ตอบ
แสดงความ ปฏิบตั ิจริง ระหวาง
คําถาม
คิดเห็น
ผูเรียน
79.9
52.6
70.6
68.2
85.4
69.5
83.1
86.1
75.8
42.6
76.1
75.1
62.6
50.4
81.2
82.1
91.2
50.0
74.2
85.0
96.4
27.3
87.6
93.9
74.0
38.2
61.0
73.6
90.5
36.5
69.2
66.5
89.4
62.3
86.6
89.9
83.6
55.0
78.9
80.7
78.8
36.8
68.6
56.1
54.6
76.6
95.1
74.6
95.7
31.9
93.1
41.9
87.2
61.7
79.9
90.6

จากตารางที่ 4.26 พบวา คณาจารยสวนใหญ จัดใหมกี ารสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอน
ของคณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลดสัดสวนการถายทอด
ความรูของคณาจารย และเพิม่ สัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมาก
ขึ้น อยูในระดับมาก – มากทีส่ ุด 3 ใน 4 กิจกรรม 8 สาขาวิชา / สํานัก
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ตารางที่ 4.27 จํานวนและรอยละของการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา (ประเด็นที่ 4 )

ประเด็นการสงเสริมสนับสนุน จํานวน
จากมหาวิทยาลัย
(n)
1. การกําหนดนโยบาย
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การกําหนดหนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ
4. การมอบหมาย/สั่งการ
ใหดําเนินงาน
5. การจัดสรรทุนอุดหนุน
การวิจยั
6. คาตอบแทน/เงินรางวัล
7. การสนับสนุน/
จัดเตรียมเทคโนโลยี/
เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบ
8. การจัดบรรยายทาง
วิชาการ หรือ การ
ฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คาเฉลี่ย

291
288
287

ไมมีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
จํานวน รอยละ
20
6.9
24
8.3
26
9.1

มีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
ความ
มหาวิทยาลัย
หมาย
จํานวน รอยละ
271
93.1 มากที่สุด
264
91.7 มากทีส่ ุด
261
90.9 มากทีส่ ุด

282

35

12.4

247

87.6

มากที่สุด

290

27

9.3

263

90.7

มากที่สุด

280
288

52
33

18.6
11.5

228
255

81.4
88.5

มากที่สุด
มากที่สุด

291

17

5.8

274

94.2

มากที่สุด

89.8

มากที่สุด

10.2

จากตารางที่ 4.27 พบวา มหาวิทยาลัย มีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยสาขาวิชาตาง ๆ
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมาก
ที่สุดในทุกขอ คิดเปนรอยละ 81.4 – 94.2
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยสาขาวิชา
ตาง ๆ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูใ นระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.8
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ตารางที่ 4.28 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและนักศึกษา ในดานตางๆ 5 ลําดับ (เรียงลําดับจากมากไปนอย)
(ประเด็นที่ 4 ขอ 2 )

กิจกรรม
1. การทํางานผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตโดยการคนหาขอมูล
2. การใชซอฟตแวรสํานักงาน
(Word, Excel, PowerPoint เปนตน)
3. การใชอุปกรณ LCD Projector
4. การจัดการเรียนทาง e-Learning
5. การทํางานผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตโดยการรับสง e-Mail
การสนทนาออนไลน (Instant
Messaging/Chat Online)
คาเฉลี่ย

จํานวน
ปฏิบตั ิ
ความ
อาจารย
หมาย
(n)
จํานวน รอยละ
283
267
94.3 มากที่สุด

ไมปฏิบตั ิ
จํานวน
16

รอยละ
5.7

262

236

90.1

มากที่สุด

26

9.9

273
235
283

242
205
219

88.6
87.2
77.4

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

31
30
64

11.4
12.8
22.6

87.5

มากที่สุด

12.5

จากตารางที่ 4.28 พบวา คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 4 ขอ คิดเปนรอยละ 87.2 - 94.3 รองลงมาคณาจารย
มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา อยูใ นระดับมาก จํานวน 1 ขอ คิดเปน
รอยละ 77.4
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมคี วามสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมากที่สดุ คิดเปนรอยละ 87.5
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ตารางที่ 4.29 รอยละของการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก
(ประเด็นที่ 4 )
สาขาวิชา / สํานัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

รอยละ
การไมสงเสริม
การสงเสริม
6.5
93.5
1.8
98.2
21.9
78.1
14.6
85.4
10.3
89.4
12.5
87.5
13.0
87.0
10.2
89.8
14.7
85.3
7.1
92.9
6.3
93.7
7.5
92.5
4.0
96.0
1.2
98.8

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.29 พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุก
สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 78.1 – 98.9
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ตารางที่ 4.30 จํานวนและรอยละของคณาจารยที่มีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูท ี่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได (ประเด็นที่ 5)

ไมปฏิบัติ

กิจกรรม

การผลิตเอกสารหรือประมวลสาระชุดวิชา
1. มีการประเมินเอกสารการสอนหรือ
ประมวลสาระชุดวิชา
การสอนเสริม
2. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
3. มีการประเมินผลโดยการซักถาม
นักศึกษา

การปฏิบัติ

n

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

114

17

14.9

97

85.1

206
211

4
5

1.9
2.4

202
206

98.1
97.6

ความ
หมาย

ไมนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการเรียน
การสอน

นําผลการประเมิน
ไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน
การสอน
จํานวน รอยละ

ความ
หมาย

n

จํานวน

รอยละ

มากที่สุด

88

8

9.1

80

90.9

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

184
186

5
3

2.7
1.6

179
183

97.3
98.4

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.30 (ตอ)
ไมปฏิบัติ

กิจกรรม

4. มีการประเมินผลโดยใหนักศึกษา
กรอกแบบประเมินผลหลังจากเขารับการ
สอนเสริม
การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ
5. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
6. มีการประเมินผลโดยการตอบคําถาม
ของนักศึกษา
7. มีการประเมินผลโดยใหนักศึกษา
กรอกแบบประเมินผลหลังจากเขารับการ
สอนเสริม

การปฏิบัติ

n
203

จํานวน
8

รอยละ
3.9

จํานวน
195

68
72

2
2

2.9
2.8

66
70

97.1
97.2

72

3

4.2

69

95.8

ความ
หมาย

รอยละ
96.1 มากที่สุด

ไมนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการเรียน
การสอน

นําผลการประเมิน
ไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน
การสอน
จํานวน รอยละ
158
91.3

ความ
หมาย

n
173

จํานวน
15

รอยละ
8.7

มากที่สุด
มากที่สุด

58
60

3
3

5.2
5.0

88
57

94.8
95.0

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

60

8

13.3

52

86.7

มากที่สุด

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.30 (ตอ)
ไมปฏิบัติ

กิจกรรม

การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ
8. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน P C R
การอบรมเขมพิเศษชุดวิชาตางๆ
9. มีการประเมินผล โดยการใหคะแนน P C R
ชุดวิชาฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
10. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน P C R
11. มีการประเมินผลโดยใหนักศึกษาทํา
แบบประเมินตนเองกอนเรียนและหลัง
เรียนเพื่อดูพัฒนาการการเรียนรูของแต
ละบุคคลประกอบการประเมินผล

การปฏิบัติ

n

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

215

4

1.9

211

98.1

99

9

9.1

90

96
85

12
21

12.5
24.7

84
64

ความ
หมาย

ไมนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการเรียน
การสอน

นําผลการประเมิน
ไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน
การสอน
จํานวน รอยละ

ความ
หมาย

n

จํานวน

รอยละ

มากที่สุด

191

9

4.7

182

95.3

มากที่สุด

90.9

มากที่สุด

84

9

10.7

75

89.3

มากที่สุด

87.5
75.3

มากที่สุด
มาก

79
58

5
10

6.3
17.2

74
48

93.7
82.8

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.30 (ตอ)
ไมปฏิบัติ

กิจกรรม

การสัมมนาเสริม
12. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
13. มีการประเมินผลโดยการซักถาม
นักศึกษา
14. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน
เก็บระหวางเขารับการสัมมนาเสริม
การสัมมนาเขม
15. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
16. มีการประเมินผลโดยการซักถาม
นักศึกษา
17. มีการประเมินผลการโดยการให
คะแนนเก็บระหวางเขารับการสัมมนาเขม

การปฏิบัติ

n

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

176
179

-

-

176
179

100
100

180

2

1.1

178

133
133

1
2

0.8
1.5

127

8

6.3

ความ
หมาย

ไมนําผลการประเมินไปใช
ในการปรับปรุงการเรียน
การสอน

นําผลการประเมิน
ไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน
การสอน
จํานวน รอยละ

ความ
หมาย

n

จํานวน

รอยละ

มากที่สุด
มากที่สุด

160
161

2
2

1.3
1.2

158
159

98.8
98.8

มากที่สุด
มากที่สุด

98.9

มากที่สุด

158

5

3.2

153

96.8

มากที่สุด

132
131

99.2
98.5

มากที่สุด
มากที่สุด

126
124

2
2

1.6
1.6

124
122

98.4
98.4

มากที่สุด
มากที่สุด

119

93.7

มากที่สุด

115

6

5.2

109

94.8

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.30 (ตอ)

ไมปฏิบัติ

กิจกรรม

18. มีการออก/ปรับปรุงคุณภาพ
ขอสอบตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวในแผนการสอนแตละชุดวิชา
19. มีการประเมินผลโดยการตรวจ
ผลงานของผูเรียน
คาเฉลี่ย

n
123

134

การปฏิบัติ

จํานวน รอยละ จํานวน
5
4.1
118

3

2.2
5.1

131

ความ
หมาย

รอยละ
95.9 มากที่สุด

97.8

มากที่สุด

94.9

มากที่สุด

ไมนําผลการประเมินไปใช
ในการปรับปรุงการเรียน
การสอน
n
112

จํานวน
4

รอยละ
3.6

125

4

3.2
10.7

นําผลการประเมิน
ไปใชในการ
ความ
ปรับปรุงการเรียน
หมาย
การสอน
จํานวน รอยละ
108
96.4 มากที่สุด

121

96.8

มากที่สุด

89.3

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.30 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมาก-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.3-100

141

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนํา
ผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.9
คณาจารยมีการนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ คิดเปนรอยละ
90.9-98.8
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมีการนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.3
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ตารางที่ 4.31 รอยละของคณาจารยที่มีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนํา
ผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นที่ 5)
รอยละ
สาขาวิชา / สํานัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ

รอยละ

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

3.6
3.5
8.3
19.8
4.5
10.5
3.5

96.4
96.5
91.7
80.2
95.5
100
89.5
100
96.5

ความหมาย

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ไมนําผล
การนําผล
วิเคราะหไปใช วิเคราะหไปใช
ในการ
ในการ
ปรับปรุงการ ปรับปรุงการ
เรียนการสอน เรียนการสอน
3.2
96.8
6.2
93.8
10.9
89.1
17.1
82.9
1.9
98.1
4.1
95.9
2.5
92.5
0.8
99.2
8.6
91.4

ความหมาย

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.31 (ตอ)
รอยละ
สาขาวิชา / สํานัก

10.
11.
12.
13.
14.

นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

รอยละ

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

1.7
13.0
1.4
9.7
14.0

98.3
97.0
98.6
90.3
86.0

ความหมาย

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ไมนําผล
การนําผล
วิเคราะหไปใช วิเคราะหไปใช
ในการ
ในการ
ปรับปรุงการ ปรับปรุงการ
เรียนการสอน เรียนการสอน
1.9
88.1
1.5
98.5
2.3
97.7
14.2
85.8
100

ความหมาย

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.31 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่
ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 80.2
คณาจารยมีการนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก
คิดเปนรอยละ 82.9 - 100
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ตารางที่ 4.32 จํานวนและรอยละของการสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู
ของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน (ประเด็นที่ 6)
ไมมีการสงเสริม
ประเด็นการสงเสริมสนับสนุน
สนับสนุนจาก
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนํา จํานวน
มหาวิทยาลัย
ผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา
(n)
ผูเรียนจากมหาวิทยาลัย
จํานวน รอยละ
1. การกําหนดนโยบาย
289
18
6.2
2. การจัดสรรงบประมาณ
288
20
6.9
3. การกําหนดหนวยงาน/
287
24
8.4
ผูรับผิดชอบ
4. การมอบหมาย/สั่งการ
277
41
14.8
ใหดําเนินงาน
5. การจัดสรรทุนอุดหนุน
291
20
6.9
การวิจยั
6. คาตอบแทน/เงินรางวัล
278
34
12.2
7. การสนับสนุน/จัดเตรียม 281
47
16.7
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/
อุปกรณ/ระบบ
8. การจัดบรรยายทาง
288
24
8.3
วิชาการ หรือ การ
ฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คาเฉลี่ย
10.0

มีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
ความ
มหาวิทยาลัย
หมาย
จํานวน รอยละ
271
93.8 มากที่สุด
268
93.1 มากทีส่ ุด
263
91.6 มากทีส่ ุด
236

85.2

มากที่สุด

271

93.1

มากที่สุด

244
234

87.8
83.3

มากที่สุด
มากที่สุด

264

91.7

มากที่สุด

90.0

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.32 พบวา มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของ
ผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ คิดเปนรอยละ 83.3 – 93.8
เมื่อพิจารณาภาพรวมพบวา มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารย ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของ
ผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.0
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ตารางที่ 4.33

รอยละของสงเสริมใหคณาจารย ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน
และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก
(ประเด็นที่ 6)
รอยละ

ไมมีการ
มีการสงเสริม
ความหมาย
สาขาวิชา / สํานัก
สงเสริม
สนับสนุนจาก
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
1. ศิลปศาสตร
7.8
92.2
มากที่สุด
2. ศึกษาศาสตร
0.6
99.4
มากที่สุด
3. วิทยาการจัดการ
22.4
77.6
มาก
4. นิติศาสตร
17.2
82.8
มากที่สุด
5. วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
8.1
91.9
มากที่สุด
6. เศรษฐศาสตร
10.9
89.1
มากที่สุด
7. มนุษยนิเวศศาสตร
10.6
77.6
มาก
8. รัฐศาสตร
7.8
92.2
มากที่สุด
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
17.6
82.4
มากที่สุด
10. นิเทศศาสตร
8.1
91.9
มากที่สุด
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.0
98.0
มากที่สุด
12. พยาบาลศาสตร
9.7
90.3
มากที่สุด
13. ทะเบียนและวัดผล
2.8
97.2
มากที่สุด
14. เทคโนโลยีการศึกษา
1.3
98.7
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.33 พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยทําวิจยั เพื่อพัฒนา
และนําผลวิจยั ไปใชเพื่อพัฒนาสื่ออยูในระดับมาก - มากที่สุด ทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 77.6 – 99.4
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ตารางที่ 4.34

จํานวนและรอยละของคณาจารย ในการผลิตชุดวิชา/ปรับปรุงชุดวิชา/ ผลิตชุด
วิชา e-Learning ปการศึกษาที่ 2551 จําแนกตามสาขาวิชา (คณาจารย 1 ทาน
อาจมีการผลิตชุดวิชา มากกวา 1 ชุดและสามารถไปผลิตชุดวิชาในสาขาวิชาอื่น
ไดแตไมเกิน 3 หนวย/ภาคการศึกษา) (ประเด็นที่ 6 )

สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
รวม

การผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา
/ ผลิตชุดวิชา e-Learning
จํานวน
รอยละ
8
3.7
11
5.1
56
26.0
23
10.7
18
8.4
7
3.3
7
3.3
11
5.1
49
22.8
15
7.0
8
3.7
2
0.9
215
100

(ที่มา : สํานักวิชาการและสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2552) หมายเหตุ มีการนับซ้ํา

จากตารางที่ 4.34 พบวา ในปการศึกษาที่ 2551 คณาจารยมีภาระงานในการผลิตชุดวิชา/
ปรับปรุงชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา e-Learning จํานวน 215 คน ซึ่งการผลิตชุดวิชาเพื่อการเรียนการสอนถือ
เปนงานวิจัยเอกสารอยางหนึ่ง
เมื่อพิจารณารายสาขาวิชา พบวา คณาจารยสวนใหญ มีภาระงานในการผลิตชุดวิชา/ปรับปรุง
ชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา e-Learning ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 26.0
รองลงมาคื อ สาขาวิ ช าส ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ จํ า นวน 49 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 22.8 และ
สาขาวิชานิเทศศาสตร จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ทั้งนี้มีการนับซ้ํา เนื่องจากคณาจารยสาขาวิชา
หนึ่งสามารถไปผลิตชุดวิชา/ปรับปรุงชุดวิชาในสาขาวิชาอื่นๆ ได
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จากการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ พบวา คณาจารยมกี ารดําเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อการเรียนที่ดําเนินการแลวเสร็จและทําการเผยแพรโดยไดรับทุนจากมหาวิทยาลัย ใน
ปงบประมาณ 2552 มีจํานวน 15 เรื่อง มีคณาจารยทําวิจัย 44 คน (สถาบันวิจยั และพัฒนา 2552) ดังนี้
1. รายงานการวิจัยเรื่อง การผลิตสื่อเสริมความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ สาคร
บุญดาว ผูวิจยั รวมโครงการ คือ อุษาวดี จัทรสนธิ
2. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถดานการใชภาษาอักฤษ โดย
ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบการศึกษาทางไกล : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมีหวั หนา
โครงการ คือ อลิสา วานิชดี ผูรวมโครงการคือ 1) สุพิมพ ศรีพันธวรสกุล 2) นรินทรทิพย ทองศรี
3. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน e-Learning เพื่อการศึกษาทางไกล : จังหวัด
นนทบุรี ทําวิจยั เปนทีม โดยมีหัวหนาโครงการ คือ วิภา เจริญภัณฑารักษ ผูรวมโครงการคือ 1) ลัดดา
วัลย เพชรโรจน 2) สุพัตรา คูหากาญจน 3) พัฒนา ศิริกลุ พิพัฒน 4) สิริรัตน สัมพันธยุทธ
4. รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามผลมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สารสนเทศ) มสธ. ปการศึกษา 2549 : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจยั เปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ
กาญจนา ใจกวาง ผูวิจยั รวมโครงการ คือ ชุติมา สัจจานันท
5. รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สาขาวิชา
รัฐศาสตร : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจยั เปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ ฐปนรรต พรหมอินทร ผูวิจยั
รวมโครงการ คือ ปราณี สีเหล็ก
6. รายงานการวิจัยเรื่อง การออกกลางคันของนักศึกษาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร มสธ.:
จังหวัดนนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ ชํานาญ เชาวกีรติพงศ ผูวจิ ัยรวมโครงการ
คือ ทัศนา หาญพล
7. รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มสธ. : จังหวัด
นนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ สุณี ภูสีมวง ผูวจิ ยั รวมโครงการ คือ วรัญญา
ปุณณวัตน
8. รายงานการวิจัยเรื่อง การเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ชุดวิชาเศรษฐศาสตร
ระหวางประเทศ โดยใช T5 Model : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจยั เปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ สุนีย
ศิลพิพัฒน ผูวจิ ัยรวมโครงการ คือ 1) ศิริพร สัจจานันท 2) ระวีวรรณ มาลัยวรรณ 3) วิไล วัฒนดํารงค
กิจ 4) นวลเสนห วงศเชิดธรรม
9. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการทํากิจกรรมประจําชุดวิชาภาษาอังกฤษแบบ
ปฏิสัมพันธผานเครือขายอินเทอรเน็ต : จังหวัดนนทบุรี โดยมีหวั หนาโครงการ คือ โสฬศา สาตพร
10. รายงานการวิจัยเรื่อง การใชกิจกรรมระหวางเรียนในการจัดการเรียนรการสอนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมีหวั หนา
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โครงการ คือ สุนีย ศีลพิพัฒน ผูวิจยั รวมโครงการ คือ 1) รัชฎาพร เลิศโภคานนท 2) รัฐวิชญ จิวสวัสดิ์
3) ปรัชญ ปราบปรปกษ 4) จินตนา ธนวิบูลยชัย 5) พิทยา จําเริญจรัสวิทย
11. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดสัมมนาเสริมแบบ e-Learning ในระดับ
บัณฑิตศึกษาจอง มสธ. : จังหวัดนนทบุรี โดยมีหวั หนาโครงการ คือ สุนีย ศีลพิพัฒน
12. รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนบนระบบ
e-Learning ของ มสธ. ปการศึกษา 2548 : จังหวัดนนทบุรี โดยมีหวั หนาโครงการ คือ ปทมาพร
เย็นบํารุง ผูวจิ ยั รวมโครงการ คือ 1) สมพร พุทธาพิทักษผล 2) สุพัตรา คูหากาญจน 3) สํารวย กมล
ยุตต 4) สิริรัตน สัมพันธยุทธ
13. รายงานการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการเรียนชุดวิชาทีเ่ กี่ยวของกับการคํานวณ
ของนักศึกษา มสธ. ทําวิจัยเปนทีม โดยการวิเคราะหพหุระดับ : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมี
หัวหนาโครงการ คือ รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น วิจยั รวมโครงการ คือ 1) สุภมาส อังศุโชติ 2) สมถวิล
วิจิตรวรรณา
14. รายงานการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิตในระบบการศึกษาทางไกล: จังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหนาโครงการ คือ ชอทิพย บรมธนรัตน
15. การประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ของ มสธ. คือ
1) ปทมาพร เย็นบํารุง 2) สมพร พุทธาพิทักษผล 3) สุพัตรา คูหากาญจน 4) สํารวย กมลายุตต
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหนวยวิจัยสื่อการสอน สํานักเทคโนโลยีการศึกษา ทําหนาที่วิจยั
และประเมินสื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2552 มีงานวิจยั และ
ประเมินสื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ ที่แลวเสร็จจํานวน 17 เรื่องมีดังนี้
1. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธกลุมวิชา
คณิตศาสตรผานเครือขายเว็บแคสต สําหรับนักศึกษา มสธ.
2. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธกลุมวิชา
วิทยาศาสตรผา นเครือขายเว็บแคสต สําหรับนักศึกษา มสธ.
3. การพัฒนาชุดฝกอบรมผานเว็บ เรื่อง การออกแบบการผลิตและการนําเสนอผลงานดวย
โปรแกรม Power Point
4. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
เศรษฐศาสตรเพื่อการบริหารรัฐกิจ (33203)
5. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร (16412)
6. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
หลักเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรสาธารณสุข (53405)
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7. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
สุขภาพกับการพัฒนา (60482)
8. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจกับการเงินธุรกิจ (60482)
9. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
อุปกรณทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (27101)
10. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
ระบบสารสนเทศและการวิจยั เพื่อการจัดการการผลิตสัตว (93434)
11. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (41343)
12. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล (51206)
13. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ (51309)
14. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
บัญชีขั้นกลาง (32207)
15. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย (53302)
16. รายงานการวิจัยเรื่อง ความตองการรับฟงวิทยุกระจายเสียงของ มสธ.
17. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาความตองการและรูปแบบความตองการการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานการเตรียมความ
พรอม เมื่อเขาสูวัยสูงอายุของผูใชแรงงาน ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย รวมกับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมกี ารทําวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียน
ทั้งสิ้น จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 76.0 จากคณาจารยทั้งหมด
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ตารางที่ 4.35 จํานวนและรอยละของการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผลการประเมินการเรียน
การสอนมาปรับปรุง เปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ (ประเด็นที่ 7 )
ประเด็นการสงเสริมสนับสนุนการนํา
ผลการประเมินการเรียนการสอนมา
จํานวน
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการ
(n)
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ
1. การกําหนดนโยบาย
275
2. การจัดสรรงบประมาณ
269
3. การกําหนดหนวยงาน/
270
ผูรับผิดชอบ
4. การมอบหมาย/สั่งการให
268
ดําเนินงาน
5. การจัดสรรทุนอุดหนุนการ
268
วิจัย
6. คาตอบแทน/เงินรางวัล
263
266
7. การสนับสนุน/จัดเตรียม
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/
อุปกรณ/ระบบ
264
8. การจัดบรรยายทางวิชาการ
หรือ การฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คาเฉลี่ย

ไมมีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย

มีการสงเสริมสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย

ความ
หมาย

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

36
56
50

13.1
20.8
18.5

239
213
220

86.9
79.2
81.5

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

61

22.8

207

77.2

มาก

55

20.5

213

79.5

มาก

69
59

25.5
22.2

196
207

74.5
77.8

มาก
มาก

51

19.3

213

80.7

มากที่สุด

79.7

มาก

20.3

จากตารางที่ 4.35 พบวา มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผลการประเมินการ
เรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูใน
ระดับมาก-มากที่สุด (รอยละ 74.5-86.9)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.7
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ตารางที่ 4.36 รอยละของการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผลการประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นที่ 7 )
รอยละ

สาขาวิชา / สํานัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

การไมมีการ
การสงเสริม
สงเสริม
สนับสนุนจาก
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

21.2
5.9
36.2
28.7
14.7
34.2
40.7
22.9
19.0
5.9
12.5
6.9
16.8
4.9

78.8
94.1
63.8
71.3
85.3
65.8
59.3
77.1
81.0
94.1
87.5
93.1
83.2
95.1

ความหมาย

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.36 พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารย นําผลการประเมิน
การเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยู
ในระดับมาก-มากที่สุด 11 สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอยละ 71.3 – 95.1
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ตารางที่ 4.37 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอน และนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (จําแนกตามประเภทการประเมินการเรียนการสอน) (ประเด็นที่ 7)

ประเภทการประเมินการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การประเมินเอกสารการสอน
หรือประมวลสาระชุดวิชา
การประเมินสื่อ
การประเมินการสอนเสริม
การประเมินการสอนเสริม
แบบเขมพิเศษ
การประเมินการอบรมเขมชุด
วิชาประสบการณวิชาชีพ
การประเมินการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะ
การประเมินการสัมมนาเสริม
การประเมินการสัมมนาเขม
คาฉลี่ย

จํานวน
(n)

ไมมีการปฏิบัติ

การปฏิบัติ

ความ
หมาย

รอยละ
89.3 มากที่สุด

จํานวน
(n)

ไมมีการนําผลการ
ประเมินไปใช
จํานวน รอยละ
7
7.9

มีการนําผลการ
ประเมินไปใช
จํานวน รอยละ
82
92.1

ความ
หมาย

112

จํานวน
12

รอยละ
10.7

จํานวน
100

119
180
81

14
6
5

11.8
3.3
6.2

105
174
76

88.2
96.7
93.8

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

93
144
70

10
13
4

10.8
9.0
5.7

83
131
66

89.2
91.0
94.3

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

204

4

2.0

200

98.0

มากที่สุด

173

9

5.2

164

94.8

มากที่สุด

100

7

7.0

93

93.0

มากที่สุด

82

5

6.1

77

93.9

มากที่สุด

176
140

5
7

2.8
5.0
6.1

171
133

97.2
95.0
93.9

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

147
114

8
7

5.4
6.1
7.0

139
107

94.6
93.9
93.0

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

89

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.37 พบวา คณาจารยมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอนจําแนกตามประเภทการประเมินการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ คิด
เปนรอยละ 88.2-98.0
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา คณาจารยมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.9
คณาจารยการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพแยกตามประเภทการประเมินการ
เรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ (รอยละ89.2-94.8)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา คณาจารยการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพแยกตามประเภทการประเมินการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.0
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ตารางที่ 4.38 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอน และนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (ตามประเภทการประเมินการเรียนการสอน) จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นที่ 7)
รอยละ
สาขาวิชา / สํานัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

การไมปฏิบัติ

การปฏิบัติ

7.0
7.1
18.9
8.5
11.5
16.8
3.5
8.3
5.0
20.5

93.0
92.9
81.1
91.5
100
100
88.5
53.2
96.5
100
91.7
100
95.0
79.5

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
นอย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

รอยละ
การไมนําผลวิเคราะห การนําผลวิเคราะห
ไปใชในการปรับปรุง ไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
9.1
90.9
9.0
91.0
23.9
76.1
8.6
91.4
100
100
11.6
88.4
7.1
78.6
2.0
98.0
1.8
85.7
100
100
100
1.3
98.7

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.38 พบวา คณาจารยมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอน และนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับมากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 81.1 - 100
คณาจารยมกี ารนําผลการดําเนินการประเมินการเรียนการสอน และนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับมาก- มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 76.1 – 100
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3. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตารางที่ 4.39 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (ภาพรวม)

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ความคิดเห็น
(n = 6,938 )
S.D
X
4.46
0.63
4.59
0.56
4.61
0.56
4.54
0.60
4.48
0.63
4.51
0.62
4.49
0.62
4.56
0.59
4.47
0.62
4.40
0.63

ความหมาย

การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
มาก
การแตงกายมีความเหมาะสม
มากที่สุด
มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
มากที่สุด
สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย
มากที่สุด
สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
มาก
มีเทคนิคในการกระตุนใหนักศึกษาใชความคิด
มากที่สุด
สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
มาก
สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
มากที่สุด
สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
มาก
มีการประเมินผลโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน ผลงาน การ
มาก
นําเสนอผลงาน คุณภาพงาน เปนตน
11. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.54
0.63 มากที่สุด
12. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.19
0.74 มาก
13. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
4.09
0.78 มาก
14. สื่อ/เทคโนโลยีที่ใชชวยใหเขาใจเนื้อหาสาระมากขึ้น
4.10
0.78 มาก
15. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.15
0.76 มาก
16. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณจริงหรือ
4.39
0.71 มาก
สถานการณจําลอง
17. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
4.55
0.59 มากที่สุด
ผูเรียน
18. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง
4.58
0.58 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.43
0.46 มาก
จากตารางที่ 4.39 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับมาก จํานวน 10 ขอ ( X = 4.09 – 4.49) รองลงมา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 8 ขอ ( X = 4.51 – 4.61)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.43)
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ตารางที่ 4.40 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ จําแนกตามสาขาวิชา

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
คาเฉลี่ย

จํานวน
นักศึกษา
(n)
340
534
2,785
383
603
127
279
556
736
279
111
205
6,938

ความคิดเห็น
S.D
X
4.50
4.47
4.36
4.49
4.36
4.33
4.68
4.34
4.53
4.45
4.48
4.74
4.43

0.43
0.43
0.47
0.42
0.47
0.43
0.38
0.46
0.42
0.43
0.44
0.31
0.46

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4.40 เมื่อพิจารณาเปนรายสาขาวิชา พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับมาก จํานวน 9
สาขาวิชา ( X = 4.33 – 4.49) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 4 สาขาวิชา
( X = 4.50-4.74)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 12 สาขาวิชาพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.43)

100

บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 17
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดที่ 17
ของ ก.พ.ร. นําเสนอเปน 2 สวนคือ
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
2.1.1 คณาจารย มสธ.
2.1.2 วิทยากรประจํากลุมในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
2.1.3 นักศึกษา
2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดที่ 17
ของ ก.พ.ร.
3. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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1. ผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางที่ 4.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนปการศึกษา 2551

สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตร
2. ศึกษาศาสตร
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ
6. เศรษฐศาสตร
7. มนุษยนิเวศศาสตร
8. รัฐศาสตร
9. สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ
10. นิเทศศาสตร
11. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
12. พยาบาลศาสตร
รวม
(ที่มา : สํานักวิชาการ 2552)

จํานวนหลักสูตร
ประกาศ
ปริญญา
นียบัตร
ตรี
บัณฑิต
5
2
4
11
2
6
3
6
2
5

ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

1
1
-

2
5
2
3
1
1
1
3

-

1
-

-

2

1
20

2

ประกาศ
นียบัตร

รวม

5
2
-

12
12
14
4
9
4
7
3
8

1
2

-

2
2

1
48

7

2
79

จากตารางที่ 4.1 พบวา ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชา
จํานวน 79 หลักสูตร แยกเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 48
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 20 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก 2 หลักสูตร

102
ตารางที่ 4.2 จํานวนหลักสูตรที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จําแนกตาม
สาขาวิชา ปการศึกษา 2551

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สาขาวิชา

จํานวนหลักสูตร

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
รวม

7
9
11
2
9
3
5
3
7
2
2
2
63

จํานวนชุดวิชาเลือกเสรี/
คนควาอิสระ
10
14
13
3
9
3
5
4
9
2
2
3
77

(ที่มา : สํานักวิชาการ 2552)

จากตารางที่ 4.2 พบวา ในปการศึกษา 2551 มีหลักสูตรที่มีการกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุด
วิชาเลือกเสรี / คนควาอิสระ จํานวน 63 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 77 ชุดวิชา
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ตารางที่ 4.3

จํานวนชุดวิชาที่เปดสอนปการศึกษา 2551

สาขาวิชา

ปริญญา
เอก

1. ศิลปศาสตร
2. ศึกษาศาสตร
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ
6. เศรษฐศาสตร
7. มนุษยนิเวศศาสตร
8. รัฐศาสตร
9. สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ
10. นิเทศศาสตร
11. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
13. พยาบาลศาสตร
รวม

2
-

จํานวนชุดวิชา
ประกาศ
ประกาศ
ปริญญา
นียบัตร
นียบัตร/
โท
บัณฑิต
ปริญญาตรี
6
26
37
58
11
73
23
7
33
6
17
4
25
6
18
14
33

รวม
32
97
84
23
40
23
29
24
47

-

4
-

-

32
14

36
14

2

1
96

-

7
359

8
457

(ที่มา : สํานักทะเบียนและวัดผล 2552)

จากตารางที่ 4.3 พบวา ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเปดสอนชุดวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา
จํานวน 457 ชุดวิชา แยกเปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี 359 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท
96 ชุดวิชา และระดับปริญญาเอก 2 ชุดวิชา

104
ตารางที่ 4.4 จํานวนชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning)
ปการศึกษาที่ 2551
สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
รวม

ปริญญาตรี
13
2
2
2
1
1
4
5
1
1
32

บัณฑิตศึกษา
7
42
2
2
10
2
2
67

รวม
20
42
2
2
4
3
1
14
7
1
3
99

(ที่มา : สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2551)

จากตารางที่ 4.4 พบวา ในปการศึกษาที่ 2551 มหาวิทยาลัยจัดใหมีชุดวิชาที่มีการเรียนการ
สอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning) จํานวน 99 ชุดวิชา โดยแยกเปนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
จํานวน 32 ชุดวิชา และชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 67 ชุดวิชา

105
ตารางที่ 4.5 จํานวนชุดวิชา และจํานวนนักศึกษาที่เขารับการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2/2551

สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
รวม

จํานวนครั้ง
จํานวนชุดวิชา
ในการจัดอบรม
2
7
8
2
4
1
3
1
6
1
2
1
38

6
11
35
7
10
2
4
5
13
2
3
2
100

จํานวนนักศึกษา
ที่เขารับการ
อบรม
450
479
3,232
1,022
920
90
270
720
736
265
136
205
8,525

(ที่มา : สํานักวิชาการ 2552)

จากตารางที่ 4.5 พบวา ในปการศึกษา 2/2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชา จํานวนชุดวิชา 38 ชุดวิชา เปน
จํานวน 100 ครั้ง มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 8,525 คน
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ตารางที่ 4.6

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

จํานวนชุดวิชา และจํานวนนักศึกษา และรอยละของนักศึกษาที่เขารับการจัดอบรมเขม
พิเศษชุดวิชา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษาที่ 2/2551

สาขาวิชา

จํานวนชุดวิชา

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
นิเทศศาสตร
รวม

8
11
12
4
2
6
1
44

จํานวนนักศึกษา
ที่เขารับการ
อบรม
157
31
526
35
43
17
4
813

รอยละของ
นักศึกษาที่เขา
รับการอบรม
19.3
3.8
64.7
4.3
5.3
2.1
0.5
100

(ที่มา : สํานักวิชาการ 2552) หมายเหตุ มีการนับซ้ําในแตละชุดวิชา

จากตารางที่ 4.6 พบวา ในปการศึกษาที่ 2/2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเขมพิเศษชุดวิชา
ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7 สาขาวิชา รวม 44 ชุดวิชา มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน
813 คน นักศึกษาที่เขารับการอบรมสวนใหญสังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 526 คน คิดเปน
รอยละ 64.7 รองลงมาเปนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 19.3 (มีการ
นับซ้ําในแตละชุดวิชา)
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ตารางที่ 4.7 จํานวนการจัดฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะชุดวิชา นักศึกษาปริญญาตรี (จําแนกตาม
สาขาวิชา) ปการศึกษา 2/2551 และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ใหบริการ

สาขาวิชา

จํานวน
จํานวน จํานวน นักศึกษาที่
ชุดวิชา ครั้ง เขารับการ
ฝกฯ

1. นิเทศศาสตร
8
2. วิทยาศาสตรสุขภาพ
2
3. วิทยาศาสตร
3
และเทคโนโลยี
4. สงเสริมการเกษตรและ
3
สหกรณ
5. มนุษยนิเวศศาสตร
1
6. พยาบาลศาสตร
5
รวม 6 สาขาวิชา 22
(ที่มา : สํานักบริการการศึกษา 2552)

รอยละของ
จํานวน
นักศึกษาที่
ตอบแบบ
ประเมิน

ภาพรวม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะ
ระดับความ
คาเฉลีย่
พึงพอใจ
4.44 มาก
4.29 มาก
4.52 มากที่สุด

7
3
6

553
134
346

100
98.68
100

5

357

97.56

4.43

มาก

3
7
30

39
731
2,160

100
75.03
82.20

4.43
4.34
4.40

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.7 พบวา ในปการศึกษา 2/2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาวิชา 22 ชุดวิชา 30 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน
2,160 คน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดฝกอบรมในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.40)
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ตารางที่ 4.8 จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการสอนเสริม และการ
ประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยสอนเสริม ปการศึกษา 2/2551

สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตร
2. วิทยาการจัดการ
3. นิติศาสตร
4. วิทยาศาสตรสุขภาพ
5. เศรษฐศาสตร
6. รัฐศาสตร
7. สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ
รวม

จํานวน
นักศึกษา
ลงทะเบียน
28,071
19,903
23,000
2,393
1,484
6,647
895

จํานวนนักศึกษา
เขารับการสอน
เสริม
1,163
1,741
6,043
132
208
558
69

รอยละของ
นักศึกษาเขารับ
การสอนเสริม
4.14
8.75
17.51
5.52
14.02
8.39
7.71

91,393

9,866

10.80

คาเฉลี่ย ( X )
3.08
3.10
3.02
3.31
3.26
3.93
4.15
3.40

(ที่มา : สํานักบริการการศึกษา 2552)

จากตารางที่ 4.8 พบวา ในปการศึกษาที่ 2/2551 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอนเสริมทั่วประเทศ
7 สาขาวิชา โดยเมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาลงทะเบียน จํานวน 91,393 คน กับนักศึกษาเขารับการสอน
เสริม จํานวน 9,866 คน คิดเปนรอยละ 10.80 และเมื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารย
สอนเสริม พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.40)

109
ตารางที่ 4.9 ขอมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2551

กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

สัมมนาเสริมชุดวิชา
สัมมนาเขมชุดวิชา
สัมมนาเขมวิทยานิพนธ 1-3
การศึกษาคนควาอิสระ
อบรมเสริม/เขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ
รวม

ครั้งใน
การจัด
1,631
33
120
28
25
1,837

จํานวน
นักศึกษาที่เขา
รอยละของ
รวม
นักศึกษาที่เขารวม
17,346
66.7
2,477
9.5
3,056
11.7
952
3.7
2,177
8.4
26,008

100

(ที่มา : สํานักบัณฑิตศึกษา 2552) หมายเหตุ มีสาขาวิชาที่นับซ้ําในแตละกิจกรรม

จากตารางที่ 4.9 พบวา ในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 5 กิจกรรม จํานวนครั้งในการจัด 1,837 ครั้ง และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
26,008 คน (มีสาขาวิชาที่นับซ้ําในแตละกิจกรรม) สวนใหญเปนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสัมมนา
เสริมชุดวิชา จํานวน 17,346 คน คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาเปนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสัมมนา
เขมวิทยานิพนธ 1-3 จํานวน 3,056 คน คิดเปนรอยละ 11.7
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ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. มหาวิทยาลัยมีจํานวนชุดวิชาในคลังขอสอบ ในปการศึกษา 1/2551 จํานวน 141 ชุดวิชา มี
การออกขอสอบใหม จํานวน 81 ชุดวิชา มีจํานวนชุดวิชาที่ปรับปรุงขอสอบ จํานวน 118 ชุดวิชา
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดใหนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู มีการฝกจํานวน 426 ชั่วโมง มีนักศึกษาเขารับการฝกจํานวน 5,430 คน
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมคณาจารย และบุคลากร ในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอร เชน หลักสูตร Microsoft Excel 2007 ,Microsoft Access 2007 เปนตน กวา 30 หลักสูตร
จํานวน 426 ชั่วโมง มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 540 คน
4. มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหคณาจารย 12 สาขาวิชา และคณาจารยประจํา
สํานักตางๆ จํานวน 382 เครื่อง จัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการ
จํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศจํานวน 90 เครื่อง และจัดบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา จํานวน
277 เครื่อง มีนักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 5,430 คน
5. มหาวิทยาลัยเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ และเปด
หอ งสมุ ด ในวั น อาทิ ต ย ในวั น ที่ มี นั ก ศึ ก ษาเข า รับ การสั ม มนาวิ ท ยานิ พ นธ มี ผู ใ ช บ ริ ก าร จํ า นวน
311,210 คน ประกอบดวยผูใชบริการภายใน ไดแก คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง
ประเภทตางๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และผูใชบริการภายนอก จากชองทางใน
การติดตอ ไดแก การติดตอดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร อีเมล และทางเว็บไซต
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ
ตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
2.1.1 คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางที่ 4.10 จํานวนและรอยละของคณาจารยเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และ
ประสบการณการสอนใน มสธ.
รายการ

จํานวน

รอยละ

เพศ ( n = 288)
103
35.8
- ชาย
185
64.2
- หญิง
อายุ (n = 283)
40
14.1
- 31-40 ป
79
27.9
- 41-50 ป
151
53.4
- 51-60 ป
13
4.6
- 61 ปขึ้นไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด (n = 287)
149
51.9
- ปริญญาโท
138
48.1
- ปริญญาเอก
ประสบการณการสอนใน มสธ. (n = 283)
77
27.2
- 0-10 ป
95
33.6
- 11-20 ป
109
38.5
- 21-30 ป
2
0.7
- 31 ปขึ้นไป
จากตารางที่ 4.10 พบวา คณาจารยสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 64.2
รองลงมาเปนชาย จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 35.8 มีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ
53.4 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 27.9 มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงสุดสวนใหญอยูใน
ระดับปริญญาโท จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 51.9 รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอก
จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 48.1 มีประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 21-30 ป
จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมามีประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11-20 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 33.6
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ตารางที่ 4.11

จํานวนและรอยละของคณาจารย จําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา / สํานัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา
รวม

จํานวน
25
44
42
27
17
13
21
13
33
14
13
11
13
22
308

รอยละ
8.1
14.3
13.6
8.8
5.5
4.2
6.8
4.2
10.7
4.5
4.2
3.6
4.2
7.1
100

จากตารางที่ 4.11 พบวา คณาจารยมหาวิทยาลัย ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 14.3 รองลงมาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 42
คน คิดเปนรอยละ 13.6
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2.1.2 วิทยากรประจํากลุมในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
คณาจารยที่เปนวิทยากรในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสังกัดสาขาวิชา
ศิลปศาสตร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.2 สังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร จํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 12.5 สังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 27.2 สังกัดสาขาวิชา
นิติศาสตร จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 7.8 สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 20 คน
คิดเปนรอยละ 8.6 สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.0 สังกัดสาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.6 สังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร จํานวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 6.5 สังกัดสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 12.1
สังกัดสาขาวิ ชานิเทศศาสตร จํานวน 14 คน คิด เปน รอยละ 6.0 สังกัดสาขาวิ ชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.2 และสังกัดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 3.4
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2.1.3 นักศึกษา
ตารางที่ 4.12 จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามวัน/เดือน/ปที่จัดอบรมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
รายการ
วัน/เดือน/ปที่อบรม
- 7-11 มกราคม 2552
- 12-16 มกราคม 2552
- 29 มกราคม- 2 กุมภาพันธ 2552
- 2-6 มีนาคม 2552
- 3-7 มีนาคม 2552
- 7-11 มีนาคม 2552
- 8-12 มีนาคม 2552
- 12-16 มีนาคม 2552
- 17-21 มีนาคม 2552
- 22-26 มีนาคม 2552
- 27-31 มีนาคม 2552
- 1-5 เมษายน 2552
- 2-6 เมษายน 2552
- 6-10 เมษายน 2552
- 7-11 เมษายน 2552
- 11-15 เมษายน 2552
- 16-20 เมษายน 2552
- 29 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2552
- 4-8 พฤษภาคม 2552
- 6-10 พฤษภาคม 2552
- 9-13 พฤษภาคม 2552
- 14-18 พฤษภาคม 2552
รวม

จํานวน

รอยละ

420
463
351
443
396
131
355
254
641
408
185
259
371
378
179
334
35
555
420
20
351
324
7,273

5.8
6.4
4.8
6.1
5.4
1.8
4.9
3.5
8.8
5.6
2.5
3.6
5.1
5.2
2.5
4.6
.5
7.6
5.8
.3
4.8
4.5
100

จากตารางที่ 4.12 พบวา นักศึกษาสวนใหญเขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
ระหวาง วันที่ 17-21 มีนาคม 2552 จํานวน 641 คน คิดเปนรอยละ 8.8 รองลงมา คือระหวางวันที่ 29
เมษายน- 3 พฤษภาคม 2552 จํานวน 555 คน คิดเปนรอยละ 7.6
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ตารางที่ 4.13

จํานวนและรอยละของนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ และระดับที่ศึกษา
รายการ

เพศ (n = 7,266)
- ชาย
- หญิง
อายุ (n = 7,102)
- 20-29 ป
- 30-39 ป
- 40-49 ป
- 50-59 ป
- 60 ปขึ้นไป
เขาศึกษาในระดับ (n = 7,273)
- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา

จํานวน

รอยละ

3,069
4,197

42.2
57.8

2,506
2,798
1,427
346
25

35.3
39.4
20.1
4.9
0.3

6,141
1,132

84.4
15.6

จากตารางที่ 4.13 พบวา นักศึกษาสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 4,197 คน คิดเปนรอยละ
57.8 รองลงมาเปนชาย จํานวน 3,069 คน คิดเปนรอยละ 42.2 สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน
2,798 คน คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมามีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 2,506 คน คิดเปนรอยละ 35.3
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 6,141 คน คิดเปนรอยละ 84.4 และรองลงมาเขาศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 1,132 คน คิดเปนรอยละ 15.6
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ตารางที่ 4.14

จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามหลักสูตรที่เขาศึกษา
รายการ

หลักสูตรที่เขาศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- บัญชีบัณฑิต
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต
- แพทยแผนไทยบัณฑิต
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
- คหกรรมศาสตรบัณฑิต
- คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- รัฐศาสตรบัณฑิต
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- เกษตรศาสตรบัณฑิต
- เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
- นิเทศศาสตรบัณฑิต
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
- เทคโนโลยีบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
รวม

จํานวน

รอยละ

298
52
288
152
101
488
1,283
282
821
84
401
58
88
199
81
49
252
40
583
14
679
84
236
51
115
198
14

4.3
0.7
4.1
2.2
1.4
7.0
18.4
4.0
11.7
1.2
5.7
0.8
1.3
2.8
1.2
0.7
3.6
0.6
8.3
0.2
9.7
1.2
3.4
0.7
1.6
2.8
0.2

6,991

100
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จากตารางที่ 4.14 พบวา นักศึกษาสวนใหญเขาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน
1,283 คน คิดเปนรอยละ 18.4 รองลงมาเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน 821 คน
คิดเปนรอยละ 11.7 และเขาศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิตจํานวน 679 คน คิดเปนรอยละ 9.7
ตารางที่ 4.15 จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามปการศึกษาที่เขาศึกษา
รายการ
ปการศึกษาที่เขาศึกษา
- กอนปการศึกษา 2540 (นักศึกษาเกาที่สมัครเขาเรียนใหม)
- ปการศึกษา 2541
- ปการศึกษา 2542
- ปการศึกษา 2543
- ปการศึกษา 2544
- ปการศึกษา 2545
- ปการศึกษา 2546
- ปการศึกษา 2547
- ปการศึกษา 2548
- ปการศึกษา 2549
- ปการศึกษา 2550
- ปการศึกษา 2551
รวม

จํานวน

รอยละ

60
24
53
58
164
239
364
629
1,142
1,232
1,330
1,211
6,506

0.9
0.4
0.8
0.9
2.5
3.7
5.6
9.7
17.6
18.9
20.4
18.6
100

จากตารางที่ 4.15 พบวา นักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ สวน
ใหญเขาศึกษาในปการศึกษา 2550 จํานวน 1,330 คน คิดเปนรอยละ 20.4 รองลงมาเขาศึกษาในป
การศึกษา 2549 จํานวน 1,232 คน คิดเปนรอยละ 18.9
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ตารางที่ 4.16 จํานวนและรอยละของนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชาที่เขาศึกษา
รายการ
สาขาวิชาที่เขาศึกษา
- ศิลปศาสตร
- ศึกษาศาสตร
- วิทยาการจัดการ
- นิติศาสตร
- วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- เศรษฐศาสตร
- มนุษยนิเวศศาสตร
- รัฐศาสตร
- สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
- นิเทศศาสตร
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- พยาบาลศาสตร
รวม

จํานวน

รอยละ

350
551
2,958
401
617
130
292
597
763
287
115
212
7,273

4.8
7.6
40.7
5.5
8.5
1.8
4.0
8.2
10.5
3.9
1.6
2.9
100

จากตารางที่ 4.16 พบวา นักศึกษาสวนใหญ เขาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน
2,958 คน คิดเปนรอยละ 40.7 รองลงมาเขาศึกษาในสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จํานวน
763คน คิดเปนรอยละ 10.5
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ตารางที่ 4.17 จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามภูมิลําเนาปจจุบัน
รายการ

จํานวน

รอยละ

ภูมิลําเนาปจจุบัน
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคเหนือ
- ภาคใต
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ตางประเทศ

1,839
25.3
1,558
21.5
657
9.0
1,025
14.1
924
12.7
1,257
17.3
2
0.0
รวม
7,262
100
จากตารางที่ 4.17 พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีภูมิลําเนาอยูที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,839
คน คิดเปนรอยละ 25.3 รองลงมามีภูมิลําเนาอยูที่ภาคกลาง จํานวน 1,558 คน คิดเปนรอยละ 21.5
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1,257 คน คิดเปนรอยละ 17.3
ตารางที่ 4.18 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอระบบ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวม
รายการ
จํานวน รอยละ
ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับ
- มากที่สุด
2,076
28.6
- มาก
4,491
61.9
- ปานกลาง
672
9.3
- นอย
7
0.1
- นอยที่สุด
6
0.1
รวม
7,252
100
จากตารางที่ 4.18 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ มีความพึงพอใจตอระบบการ
เรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับมากขึ้นไป จํานวน 6,567 คน คิดเปนรอยละ 90.5
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จําแนกเปนมีความพึงพอใจระดับมาก จํานวน 4,491 คน คิดเปนรอยละ 61.9 รองลงมามีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2,076 คน คิดเปนรอยละ 28.6
2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ
ตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
ตารางที่ 4.19 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา (ประเด็นที่ 1)

รายการ
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

ภารกิจของมหาวิทยาลัยมี 4 ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ เพื่อ
เพิ่มพูนวิทยะฐานะแกผูประกอบอาชีพและขยายโอกาสการศึกษา
เพื่อสนองความตองการของบุคลากรและสังคม
หลักการสําคัญของการจัดระบบการศึกษาทางไกลคือ มีชั้นเรียน
ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและมีสื่อการสอนที่ทันสมัย
การจัดการศึกษาทางไกล มุงเปดโอกาสและขยายโอกาสให
นักศึกษาและผูสนใจใฝหาความรู สามารถศึกษาหาความรูไดใน
เวลา และสถานที่ที่ตนสะดวกตามความสนใจและความสามารถ
ของแตละบุคคล สอดคลองกับพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคือ การสรางคนให
สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพชั้นสูง สวนการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโทเพื่อสรางคนใหสามารถสรางองคความรูได
การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาตองคํานึงถึงเปาหมาย
การจัดการศึกษาของประเทศและมหาวิทยาลัยอยูเสมอ
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตองคํานึงถึงความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคมในปจจุบันและอนาคต
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตองเรียนทั้งหมดไมนอยกวา 120
หนวยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาโทตองเรียนทั้งหมดไมนอยกวา 48 หนวย
กิต

จํานวน
อาจารย จํานวน รอยละ ความหมาย
(n)
301
299
99.3 มากที่สุด

299

288

96.3

มากที่สุด

300

251

83.7

มากที่สุด

297

286

96.3

มากที่สุด

293

212

72.4

มาก

296

276

93.2

มากที่สุด

299

285

95.3

มากที่สุด

289

215

74.4

มาก

289

133

46.0

นอยที่สุด
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ตารางที่ 4.19 ตอ

รายการ
10.

11.

12.

13.

กระบวนการพัฒนา/บริหารหลักสูตร ประกอบดวย การศึกษา
ความเปนไปไดกอนเปดสอน จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรางและ
พิจารณาหลักสูตร เสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรการศึกษาหมายถึง วิชาที่มุง
พัฒนาผูเรียน ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่
กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม
อาจารยประจําในแตละหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะ
เปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการ
การพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาเปนอํานาจ
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
คาเฉลี่ย

จํานวน
อาจารย
(n)
295

จํานวน

รอยละ ความหมาย

283

95.9

มากที่สุด

298

297

99.7

มากที่สุด

292

261

89.4

มากที่สุด

294

258

87.8

มากที่สุด

86.9

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.19 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 10 ขอ คิดเปนรอยละ 83.799.7 รองลงมา มีความรู ความเขาใจฯ อยูในระดับมาก จํานวน 2 ขอ คิดเปนรอยละ 72.4-74.4 และมี
ความรู ความเขาใจฯ อยูในระดับนอยที่สุดจํานวน 1 ขอ คิดเปนรอยละ 46.0
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการ
จัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.9
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ตารางที่ 4.20 รอยละของคณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นที่ 1)
สาขาวิชา / สํานัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

รอยละ
89.9
91.2
88.8
82.1
87.2
83.7
86.8
79.6
85.9
85.8
90.1
93.1
87.4
88.4

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.20 พบวา คณาจารยสวนใหญมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปน
รอยละ 79.6 – 93.1
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ตารางที่ 4.21 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และมีการนําผลวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอนของผูเ รียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล (ระดับปริญญาตรี) (ประเด็นที่ 2)

กิจกรรม
1.

จํานวน
อาจารย
(n)

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ความ
หมาย

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน
อาจารย
(n)

ไมมีการนําผลวิเคราะห มีการนําผลวิเคราะหไป
ไปใชในการปรับปรุง
ใชในการปรับปรุงการ
การเรียนการสอน
เรียนการสอน
จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ความ
หมาย

129

31

24.0

98

76.0

มาก

104

30

28.8

74

71.2

ปานกลาง

224

11

4.9

213

95.1

มากที่สุด

176

18

10.2

158

89.8

มากที่สุด

3.

การเขียนเอกสารการสอน/ประมวล.
สาระ/แนวทางการศึกษา
การแนะแนวการศึกษาหรือการให
คําปรึกษาทางโทรศัพท/Internet
การสอนเสริมแบบปกติ

181

15

8.3

166

91.7

มากที่สุด

137

8

5.8

129

94.7

มากที่สุด

4.

การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ

71

17

23.9

54

76.1

มาก

49

6

12.2

43

87.8

มากที่สุด

5.

การสอนเสริมผาน Internet/
ดาวเทียม
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
ตางๆ
การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ
การอบรมเขมพิเศษชุดวิชา

71

27

38.0

44

62.0

ปานกลาง

42

14

33.3

28

66.7

ปานกลาง

103

22

21.4

81

78.6

มากที่สุด

73

11

15.1

62

84.9

มากที่สุด

204

9

4.4

195

95.6

มากที่สุด

166

8

4.8

159

95.2

มากที่สุด

89

14

15.7

75

84.3

มากที่สุด

68

9

14.3

54

85.7

มากที่สุด

82.4

มากที่สุด

84.5

มากที่สุด

2.

6.
7.
8.

คาเฉลี่ย

17.6

15.5
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จากตารางที่ 4.21 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด 5 ขอ
คิดเปนรอยละ 78.6-95.6
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 82.4
คณาจารยสว นใหญ มีการนําผลวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับปริญญาตรี อยูในระดับ
มากที่สุด 6 ขอ คิดเปนรอยละ 84.9-95.2
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมกี ารนําผลวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับ
ปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.5
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ตารางที่ 4.22 รอยละของคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และมีการนําผลวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล (ระดับปริญญาตรี) จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นที่ 2)
รอยละ
สาขาวิชา / สํานัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

รอยละ

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

15.2
29.6
33.4
23.5
33.1
15.6
24.7
9.7
9.2
16.5
17.2
26.7
13.3

84.8
70.4
66.6
76.5
100
66.9
84.4
75.3
90.3
90.8
83.5
82.8
73.4
86.7

ความหมาย

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ไมนําผลวิเคราะห
ไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน
การสอน
15.4
27.5
33.1
19.1
4.8
8.3
19.6
4.2
8.0
6.9
10.2
14.1
33.8
16.7

นําผลวิเคราะหไปใช ความหมาย
ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน
84.6
72.5
66.9
80.9
95.2
91.7
80.4
95.8
92.0
93.1
89.8
85.9
66.2
83.3

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.22 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมาก-มากที่สุด
จํานวน 12 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 70.4-100
คณาจารยสว นใหญมีการนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 12 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 72.5 –
95.8
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ตารางที่ 4.23 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และมีการนําผลวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล (ระดับบัณฑิตศึกษา) (ประเด็นที่ 2)

กิจกรรม
1.

จํานวน
อาจารย
(n)

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ความ
หมาย

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน
อาจารย
(n)

ไมมีการนําผลวิเคราะหไป
ใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอน

มีการนําผลวิเคราะหไปใช
ในการปรับปรุงการเรียน
การสอน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ความ
หมาย

การเขียนเอกสารการสอน/
ประมวลสาระ/แนวทางการศึกษา
2. การแนะแนวการศึกษา

89

15

16.9

74

83.1

มากที่สุด

65

10

15.4

55

84.6

มากที่สุด

156

15

9.6

141

90.4

มากที่สุด

123

12

9.8

111

90.2

มากที่สุด

3.

การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท

183

8

4.4

175

95.6

มากที่สุด

142

12

8.5

130

91.5

มากที่สุด

4.

การใหคําปรึกษาทาง Internet

141

13

9.2

128

90.8

มากที่สุด

110

11

10.0

99

90.0

นอยที่สุด

5.

การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ

191

4

2.1

187

97.9

มากที่สุด

161

7

4.3

154

95.7

มากที่สุด

6.

การสัมมนาเสริม

184

5

2.7

179

97.3

มากที่สุด

146

4

2.7

142

97.3

มากที่สุด

7.

การสัมมนาเขม

150

10

6.7

140

93.3

มากที่สุด

111

8

7.2

103

92.8

มากที่สุด

8.

การปฏิสัมพันธ e-Learning

101

29

28.7

72

71.3

มาก

73

18

24.7

55

75.3

มาก

82

11

13.4

71

86.6

มากที่สุด

67

7

10.4

60

89.6

มากที่สุด

46

22

47.8

24

52.2

นอย

34

14

41.2

20

58.8

นอย

85.9

มากที่สุด

86.6

มากที่สุด

9.

การอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
10. การปรับพื้นฐาน
คาเฉลี่ย

14.1

13.4
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จากตารางที่ 4.23 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับ
มากที่สุด 8 ขอ คิดเปนรอยละ 83.1-97.9
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับบัณฑิตศึกษา อยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.9
คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนมาปรับปรุงแผนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในระดับบัณฑิตศึกษา
อยูในระดับมากที่สุด 8 ขอ คิดเปนรอยละ 84.6 – 97.3
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนมาปรับปรุงแผนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ในระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.6
เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.2
ในภาพรวมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนมาปรับปรุงแผนการสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.6
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ตารางที่ 4.24 รอยละของคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ ผูเรียนเปนรายบุคคล จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ระดับบัณฑิตศึกษา)
(ประเด็นที่ 2)
รอยละ
สาขาวิชา / สํานัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รอยละ
ความหมาย

ไมนําผลวิเคราะหไป นําผลวิเคราะหไปใช ความหมาย
ใชในการปรับปรุง ในการปรับปรุงการ
การเรียนการสอน
เรียนการสอน
11.5
88.5
มากที่สุด

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ศิลปศาสตร

5.3

94.7

มากที่สุด

ศึกษาศาสตร

16.2

83.8

มากที่สุด

15.6

84.4

มากที่สุด

วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

26.4
29.0
5.6
13.3
7.1
12.8
5.7
14.2
30.0
10.0
28.5

76.6
71.0
94.4
86.7
92.9
87.2
94.3
85.8
100
70.0
90.0
71.5

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

19.3
37.1
4.1
9.6
11.3
8.0
5.0
30.0
10.0
-

80.7
62.9
95.9
90.4
88.8
100
91.0
95.0
100
70.0
90.0
100

มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.24 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ ผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับบัณฑิตศึกษา อยูใ นระดับมาก-มากที่สุด
จํานวน 12 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 70.0-100
คณาจารยสว นใหญมีการนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยูในระดับมาก-มากที่สุด จํานวน 13 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ
70.0 - 100
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ตารางที่ 4.25 จํานวนและรอยละของคณาจารยจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการสอนของคณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลด
สัดสวนการถายทอดความรูข องคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบตั จิ ริง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเ รียนใหมากขึน้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (ประเด็นที่ 3)

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

ใหผูเรียนได
อภิปรายหรือแสดง ฝกการปฏิบัติจริง
กิจกรรม
ความคิดเห็น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ปฏิสัมพันธ e-Learning
96
71.1
36
26.7
สอนเสริมแบบปกติ
160
78.0
60
29.4
สอนเสริมแบบเขมพิเศษ
78
75.7
51
49.5
การฝกปฏิบัติเสริม
85
76.6
97
87.4
ทักษะชุดวิชาตางๆ
อมรมเขมชุดวิชา
217
93.5
170
73.3
ประสบการณวิชาชีพ
สัมมนาเสริม
184
93.4
97
49.5
สัมมนาเขม
138
89.0
91
59.1
คาเฉลี่ย
82.5
53.5

แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียน
จํานวน
86
156
76
82

ใหผูเรียนตอบ
คําถาม

รอยละ จํานวน รอยละ
63.7
98
72.6
76.8
174
87.6
73.8
87
83.7
74.5
82
73.2

212

91.4

204

89.1

174
135

89.7
87.7
79.7

170
127

86.7
83.0
82.3

จากตารางที่ 4.25 พบวา คณาจารยสวนใหญ จัดใหมกี ารสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของ
คณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของ
คณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับ
มาก-มากที่สุดในเกือบทุกกิจกรรม
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสว นใหญจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของ
คณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของ
คณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับมาก
ที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 79.7 - 82.5
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ตารางที่ 4.26 รอยละของคณาจารยจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอน
ของคณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลด
สัดสวนการถายทอดความรูข องคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบตั จิ ริง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเ รียนใหมากขึน้ จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) (ประเด็นที่ 3)

สาขาวิชา / สํานัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

ใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยน
ใหผูเรียน
อภิปรายหรือ ฝกการ
เรียนรู
ตอบ
แสดงความ ปฏิบตั ิจริง ระหวาง
คําถาม
คิดเห็น
ผูเรียน
79.9
52.6
70.6
68.2
85.4
69.5
83.1
86.1
75.8
42.6
76.1
75.1
62.6
50.4
81.2
82.1
91.2
50.0
74.2
85.0
96.4
27.3
87.6
93.9
74.0
38.2
61.0
73.6
90.5
36.5
69.2
66.5
89.4
62.3
86.6
89.9
83.6
55.0
78.9
80.7
78.8
36.8
68.6
56.1
54.6
76.6
95.1
74.6
95.7
31.9
93.1
41.9
87.2
61.7
79.9
90.6

จากตารางที่ 4.26 พบวา คณาจารยสวนใหญ จัดใหมกี ารสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอน
ของคณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลดสัดสวนการถายทอด
ความรูของคณาจารย และเพิม่ สัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมาก
ขึ้น อยูในระดับมาก – มากทีส่ ุด 3 ใน 4 กิจกรรม 8 สาขาวิชา / สํานัก

133
ตารางที่ 4.27 จํานวนและรอยละของการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา (ประเด็นที่ 4 )

ประเด็นการสงเสริมสนับสนุน จํานวน
จากมหาวิทยาลัย
(n)
1. การกําหนดนโยบาย
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การกําหนดหนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ
4. การมอบหมาย/สั่งการ
ใหดําเนินงาน
5. การจัดสรรทุนอุดหนุน
การวิจยั
6. คาตอบแทน/เงินรางวัล
7. การสนับสนุน/
จัดเตรียมเทคโนโลยี/
เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบ
8. การจัดบรรยายทาง
วิชาการ หรือ การ
ฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คาเฉลี่ย

291
288
287

ไมมีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
จํานวน รอยละ
20
6.9
24
8.3
26
9.1

มีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
ความ
มหาวิทยาลัย
หมาย
จํานวน รอยละ
271
93.1 มากที่สุด
264
91.7 มากทีส่ ุด
261
90.9 มากทีส่ ุด

282

35

12.4

247

87.6

มากที่สุด

290

27

9.3

263

90.7

มากที่สุด

280
288

52
33

18.6
11.5

228
255

81.4
88.5

มากที่สุด
มากที่สุด

291

17

5.8

274

94.2

มากที่สุด

89.8

มากที่สุด

10.2

จากตารางที่ 4.27 พบวา มหาวิทยาลัย มีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยสาขาวิชาตาง ๆ
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมาก
ที่สุดในทุกขอ คิดเปนรอยละ 81.4 – 94.2
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยสาขาวิชา
ตาง ๆ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูใ นระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.8
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ตารางที่ 4.28 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและนักศึกษา ในดานตางๆ 5 ลําดับ (เรียงลําดับจากมากไปนอย)
(ประเด็นที่ 4 ขอ 2 )

กิจกรรม
1. การทํางานผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตโดยการคนหาขอมูล
2. การใชซอฟตแวรสํานักงาน
(Word, Excel, PowerPoint เปนตน)
3. การใชอุปกรณ LCD Projector
4. การจัดการเรียนทาง e-Learning
5. การทํางานผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตโดยการรับสง e-Mail
การสนทนาออนไลน (Instant
Messaging/Chat Online)
คาเฉลี่ย

จํานวน
ปฏิบตั ิ
ความ
อาจารย
หมาย
(n)
จํานวน รอยละ
283
267
94.3 มากที่สุด

ไมปฏิบตั ิ
จํานวน
16

รอยละ
5.7

262

236

90.1

มากที่สุด

26

9.9

273
235
283

242
205
219

88.6
87.2
77.4

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

31
30
64

11.4
12.8
22.6

87.5

มากที่สุด

12.5

จากตารางที่ 4.28 พบวา คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 4 ขอ คิดเปนรอยละ 87.2 - 94.3 รองลงมาคณาจารย
มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา อยูใ นระดับมาก จํานวน 1 ขอ คิดเปน
รอยละ 77.4
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมคี วามสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมากที่สดุ คิดเปนรอยละ 87.5
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ตารางที่ 4.29 รอยละของการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก
(ประเด็นที่ 4 )
สาขาวิชา / สํานัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

รอยละ
การไมสงเสริม
การสงเสริม
6.5
93.5
1.8
98.2
21.9
78.1
14.6
85.4
10.3
89.4
12.5
87.5
13.0
87.0
10.2
89.8
14.7
85.3
7.1
92.9
6.3
93.7
7.5
92.5
4.0
96.0
1.2
98.8

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.29 พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุก
สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 78.1 – 98.9
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ตารางที่ 4.30 จํานวนและรอยละของคณาจารยที่มีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูท ี่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได (ประเด็นที่ 5)

ไมปฏิบัติ

กิจกรรม

การผลิตเอกสารหรือประมวลสาระชุดวิชา
1. มีการประเมินเอกสารการสอนหรือ
ประมวลสาระชุดวิชา
การสอนเสริม
2. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
3. มีการประเมินผลโดยการซักถาม
นักศึกษา

การปฏิบัติ

n

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

114

17

14.9

97

85.1

206
211

4
5

1.9
2.4

202
206

98.1
97.6

ความ
หมาย

ไมนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการเรียน
การสอน

นําผลการประเมิน
ไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน
การสอน
จํานวน รอยละ

ความ
หมาย

n

จํานวน

รอยละ

มากที่สุด

88

8

9.1

80

90.9

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

184
186

5
3

2.7
1.6

179
183

97.3
98.4

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.30 (ตอ)
ไมปฏิบัติ

กิจกรรม

4. มีการประเมินผลโดยใหนักศึกษา
กรอกแบบประเมินผลหลังจากเขารับการ
สอนเสริม
การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ
5. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
6. มีการประเมินผลโดยการตอบคําถาม
ของนักศึกษา
7. มีการประเมินผลโดยใหนักศึกษา
กรอกแบบประเมินผลหลังจากเขารับการ
สอนเสริม

การปฏิบัติ

n
203

จํานวน
8

รอยละ
3.9

จํานวน
195

68
72

2
2

2.9
2.8

66
70

97.1
97.2

72

3

4.2

69

95.8

ความ
หมาย

รอยละ
96.1 มากที่สุด

ไมนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการเรียน
การสอน

นําผลการประเมิน
ไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน
การสอน
จํานวน รอยละ
158
91.3

ความ
หมาย

n
173

จํานวน
15

รอยละ
8.7

มากที่สุด
มากที่สุด

58
60

3
3

5.2
5.0

88
57

94.8
95.0

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

60

8

13.3

52

86.7

มากที่สุด

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.30 (ตอ)
ไมปฏิบัติ

กิจกรรม

การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ
8. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน P C R
การอบรมเขมพิเศษชุดวิชาตางๆ
9. มีการประเมินผล โดยการใหคะแนน P C R
ชุดวิชาฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
10. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน P C R
11. มีการประเมินผลโดยใหนักศึกษาทํา
แบบประเมินตนเองกอนเรียนและหลัง
เรียนเพื่อดูพัฒนาการการเรียนรูของแต
ละบุคคลประกอบการประเมินผล

การปฏิบัติ

n

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

215

4

1.9

211

98.1

99

9

9.1

90

96
85

12
21

12.5
24.7

84
64

ความ
หมาย

ไมนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการเรียน
การสอน

นําผลการประเมิน
ไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน
การสอน
จํานวน รอยละ

ความ
หมาย

n

จํานวน

รอยละ

มากที่สุด

191

9

4.7

182

95.3

มากที่สุด

90.9

มากที่สุด

84

9

10.7

75

89.3

มากที่สุด

87.5
75.3

มากที่สุด
มาก

79
58

5
10

6.3
17.2

74
48

93.7
82.8

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.30 (ตอ)
ไมปฏิบัติ

กิจกรรม

การสัมมนาเสริม
12. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
13. มีการประเมินผลโดยการซักถาม
นักศึกษา
14. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน
เก็บระหวางเขารับการสัมมนาเสริม
การสัมมนาเขม
15. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
16. มีการประเมินผลโดยการซักถาม
นักศึกษา
17. มีการประเมินผลการโดยการให
คะแนนเก็บระหวางเขารับการสัมมนาเขม

การปฏิบัติ

n

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

176
179

-

-

176
179

100
100

180

2

1.1

178

133
133

1
2

0.8
1.5

127

8

6.3

ความ
หมาย

ไมนําผลการประเมินไปใช
ในการปรับปรุงการเรียน
การสอน

นําผลการประเมิน
ไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน
การสอน
จํานวน รอยละ

ความ
หมาย

n

จํานวน

รอยละ

มากที่สุด
มากที่สุด

160
161

2
2

1.3
1.2

158
159

98.8
98.8

มากที่สุด
มากที่สุด

98.9

มากที่สุด

158

5

3.2

153

96.8

มากที่สุด

132
131

99.2
98.5

มากที่สุด
มากที่สุด

126
124

2
2

1.6
1.6

124
122

98.4
98.4

มากที่สุด
มากที่สุด

119

93.7

มากที่สุด

115

6

5.2

109

94.8

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.30 (ตอ)

ไมปฏิบัติ

กิจกรรม

18. มีการออก/ปรับปรุงคุณภาพ
ขอสอบตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวในแผนการสอนแตละชุดวิชา
19. มีการประเมินผลโดยการตรวจ
ผลงานของผูเรียน
คาเฉลี่ย

n
123

134

การปฏิบัติ

จํานวน รอยละ จํานวน
5
4.1
118

3

2.2
5.1

131

ความ
หมาย

รอยละ
95.9 มากที่สุด

97.8

มากที่สุด

94.9

มากที่สุด

ไมนําผลการประเมินไปใช
ในการปรับปรุงการเรียน
การสอน
n
112

จํานวน
4

รอยละ
3.6

125

4

3.2
10.7

นําผลการประเมิน
ไปใชในการ
ความ
ปรับปรุงการเรียน
หมาย
การสอน
จํานวน รอยละ
108
96.4 มากที่สุด

121

96.8

มากที่สุด

89.3

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.30 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมาก-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.3-100

141

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนํา
ผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.9
คณาจารยมีการนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ คิดเปนรอยละ
90.9-98.8
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมีการนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.3
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ตารางที่ 4.31 รอยละของคณาจารยที่มีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนํา
ผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นที่ 5)
รอยละ
สาขาวิชา / สํานัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ

รอยละ

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

3.6
3.5
8.3
19.8
4.5
10.5
3.5

96.4
96.5
91.7
80.2
95.5
100
89.5
100
96.5

ความหมาย

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ไมนําผล
การนําผล
วิเคราะหไปใช วิเคราะหไปใช
ในการ
ในการ
ปรับปรุงการ ปรับปรุงการ
เรียนการสอน เรียนการสอน
3.2
96.8
6.2
93.8
10.9
89.1
17.1
82.9
1.9
98.1
4.1
95.9
2.5
92.5
0.8
99.2
8.6
91.4

ความหมาย

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.31 (ตอ)
รอยละ
สาขาวิชา / สํานัก

10.
11.
12.
13.
14.

นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

รอยละ

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

1.7
13.0
1.4
9.7
14.0

98.3
97.0
98.6
90.3
86.0

ความหมาย

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ไมนําผล
การนําผล
วิเคราะหไปใช วิเคราะหไปใช
ในการ
ในการ
ปรับปรุงการ ปรับปรุงการ
เรียนการสอน เรียนการสอน
1.9
88.1
1.5
98.5
2.3
97.7
14.2
85.8
100

ความหมาย

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.31 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่
ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 80.2
คณาจารยมีการนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก
คิดเปนรอยละ 82.9 - 100
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ตารางที่ 4.32 จํานวนและรอยละของการสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู
ของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน (ประเด็นที่ 6)
ไมมีการสงเสริม
ประเด็นการสงเสริมสนับสนุน
สนับสนุนจาก
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนํา จํานวน
มหาวิทยาลัย
ผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา
(n)
ผูเรียนจากมหาวิทยาลัย
จํานวน รอยละ
1. การกําหนดนโยบาย
289
18
6.2
2. การจัดสรรงบประมาณ
288
20
6.9
3. การกําหนดหนวยงาน/
287
24
8.4
ผูรับผิดชอบ
4. การมอบหมาย/สั่งการ
277
41
14.8
ใหดําเนินงาน
5. การจัดสรรทุนอุดหนุน
291
20
6.9
การวิจยั
6. คาตอบแทน/เงินรางวัล
278
34
12.2
7. การสนับสนุน/จัดเตรียม 281
47
16.7
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/
อุปกรณ/ระบบ
8. การจัดบรรยายทาง
288
24
8.3
วิชาการ หรือ การ
ฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คาเฉลี่ย
10.0

มีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
ความ
มหาวิทยาลัย
หมาย
จํานวน รอยละ
271
93.8 มากที่สุด
268
93.1 มากทีส่ ุด
263
91.6 มากทีส่ ุด
236

85.2

มากที่สุด

271

93.1

มากที่สุด

244
234

87.8
83.3

มากที่สุด
มากที่สุด

264

91.7

มากที่สุด

90.0

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.32 พบวา มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของ
ผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ คิดเปนรอยละ 83.3 – 93.8
เมื่อพิจารณาภาพรวมพบวา มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารย ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของ
ผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.0
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ตารางที่ 4.33

รอยละของสงเสริมใหคณาจารย ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน
และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก
(ประเด็นที่ 6)
รอยละ

ไมมีการ
มีการสงเสริม
ความหมาย
สาขาวิชา / สํานัก
สงเสริม
สนับสนุนจาก
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
1. ศิลปศาสตร
7.8
92.2
มากที่สุด
2. ศึกษาศาสตร
0.6
99.4
มากที่สุด
3. วิทยาการจัดการ
22.4
77.6
มาก
4. นิติศาสตร
17.2
82.8
มากที่สุด
5. วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
8.1
91.9
มากที่สุด
6. เศรษฐศาสตร
10.9
89.1
มากที่สุด
7. มนุษยนิเวศศาสตร
10.6
77.6
มาก
8. รัฐศาสตร
7.8
92.2
มากที่สุด
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
17.6
82.4
มากที่สุด
10. นิเทศศาสตร
8.1
91.9
มากที่สุด
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.0
98.0
มากที่สุด
12. พยาบาลศาสตร
9.7
90.3
มากที่สุด
13. ทะเบียนและวัดผล
2.8
97.2
มากที่สุด
14. เทคโนโลยีการศึกษา
1.3
98.7
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.33 พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยทําวิจยั เพื่อพัฒนา
และนําผลวิจยั ไปใชเพื่อพัฒนาสื่ออยูในระดับมาก - มากที่สุด ทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 77.6 – 99.4
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จํานวนและรอยละของคณาจารย ในการผลิตชุดวิชา/ปรับปรุงชุดวิชา/ ผลิตชุด
วิชา e-Learning ปการศึกษาที่ 2551 จําแนกตามสาขาวิชา (คณาจารย 1 ทาน
อาจมีการผลิตชุดวิชา มากกวา 1 ชุดและสามารถไปผลิตชุดวิชาในสาขาวิชาอื่น
ไดแตไมเกิน 3 หนวย/ภาคการศึกษา) (ประเด็นที่ 6 )

สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
รวม

การผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา
/ ผลิตชุดวิชา e-Learning
จํานวน
รอยละ
8
3.7
11
5.1
56
26.0
23
10.7
18
8.4
7
3.3
7
3.3
11
5.1
49
22.8
15
7.0
8
3.7
2
0.9
215
100

(ที่มา : สํานักวิชาการและสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2552) หมายเหตุ มีการนับซ้ํา

จากตารางที่ 4.34 พบวา ในปการศึกษาที่ 2551 คณาจารยมีภาระงานในการผลิตชุดวิชา/
ปรับปรุงชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา e-Learning จํานวน 215 คน ซึ่งการผลิตชุดวิชาเพื่อการเรียนการสอนถือ
เปนงานวิจัยเอกสารอยางหนึ่ง
เมื่อพิจารณารายสาขาวิชา พบวา คณาจารยสวนใหญ มีภาระงานในการผลิตชุดวิชา/ปรับปรุง
ชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา e-Learning ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 26.0
รองลงมาคื อ สาขาวิ ช าส ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ จํ า นวน 49 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 22.8 และ
สาขาวิชานิเทศศาสตร จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ทั้งนี้มีการนับซ้ํา เนื่องจากคณาจารยสาขาวิชา
หนึ่งสามารถไปผลิตชุดวิชา/ปรับปรุงชุดวิชาในสาขาวิชาอื่นๆ ได
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จากการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ พบวา คณาจารยมกี ารดําเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อการเรียนที่ดําเนินการแลวเสร็จและทําการเผยแพรโดยไดรับทุนจากมหาวิทยาลัย ใน
ปงบประมาณ 2552 มีจํานวน 15 เรื่อง มีคณาจารยทําวิจัย 44 คน (สถาบันวิจยั และพัฒนา 2552) ดังนี้
1. รายงานการวิจัยเรื่อง การผลิตสื่อเสริมความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ สาคร
บุญดาว ผูวิจยั รวมโครงการ คือ อุษาวดี จัทรสนธิ
2. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถดานการใชภาษาอักฤษ โดย
ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบการศึกษาทางไกล : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมีหวั หนา
โครงการ คือ อลิสา วานิชดี ผูรวมโครงการคือ 1) สุพิมพ ศรีพันธวรสกุล 2) นรินทรทิพย ทองศรี
3. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน e-Learning เพื่อการศึกษาทางไกล : จังหวัด
นนทบุรี ทําวิจยั เปนทีม โดยมีหัวหนาโครงการ คือ วิภา เจริญภัณฑารักษ ผูรวมโครงการคือ 1) ลัดดา
วัลย เพชรโรจน 2) สุพัตรา คูหากาญจน 3) พัฒนา ศิริกลุ พิพัฒน 4) สิริรัตน สัมพันธยุทธ
4. รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามผลมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สารสนเทศ) มสธ. ปการศึกษา 2549 : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจยั เปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ
กาญจนา ใจกวาง ผูวิจยั รวมโครงการ คือ ชุติมา สัจจานันท
5. รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สาขาวิชา
รัฐศาสตร : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจยั เปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ ฐปนรรต พรหมอินทร ผูวิจยั
รวมโครงการ คือ ปราณี สีเหล็ก
6. รายงานการวิจัยเรื่อง การออกกลางคันของนักศึกษาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร มสธ.:
จังหวัดนนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ ชํานาญ เชาวกีรติพงศ ผูวจิ ัยรวมโครงการ
คือ ทัศนา หาญพล
7. รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มสธ. : จังหวัด
นนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ สุณี ภูสีมวง ผูวจิ ยั รวมโครงการ คือ วรัญญา
ปุณณวัตน
8. รายงานการวิจัยเรื่อง การเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ชุดวิชาเศรษฐศาสตร
ระหวางประเทศ โดยใช T5 Model : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจยั เปนทีม โดยมีหวั หนาโครงการ คือ สุนีย
ศิลพิพัฒน ผูวจิ ัยรวมโครงการ คือ 1) ศิริพร สัจจานันท 2) ระวีวรรณ มาลัยวรรณ 3) วิไล วัฒนดํารงค
กิจ 4) นวลเสนห วงศเชิดธรรม
9. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการทํากิจกรรมประจําชุดวิชาภาษาอังกฤษแบบ
ปฏิสัมพันธผานเครือขายอินเทอรเน็ต : จังหวัดนนทบุรี โดยมีหวั หนาโครงการ คือ โสฬศา สาตพร
10. รายงานการวิจัยเรื่อง การใชกิจกรรมระหวางเรียนในการจัดการเรียนรการสอนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมีหวั หนา
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โครงการ คือ สุนีย ศีลพิพัฒน ผูวิจยั รวมโครงการ คือ 1) รัชฎาพร เลิศโภคานนท 2) รัฐวิชญ จิวสวัสดิ์
3) ปรัชญ ปราบปรปกษ 4) จินตนา ธนวิบูลยชัย 5) พิทยา จําเริญจรัสวิทย
11. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดสัมมนาเสริมแบบ e-Learning ในระดับ
บัณฑิตศึกษาจอง มสธ. : จังหวัดนนทบุรี โดยมีหวั หนาโครงการ คือ สุนีย ศีลพิพัฒน
12. รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนบนระบบ
e-Learning ของ มสธ. ปการศึกษา 2548 : จังหวัดนนทบุรี โดยมีหวั หนาโครงการ คือ ปทมาพร
เย็นบํารุง ผูวจิ ยั รวมโครงการ คือ 1) สมพร พุทธาพิทักษผล 2) สุพัตรา คูหากาญจน 3) สํารวย กมล
ยุตต 4) สิริรัตน สัมพันธยุทธ
13. รายงานการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการเรียนชุดวิชาทีเ่ กี่ยวของกับการคํานวณ
ของนักศึกษา มสธ. ทําวิจัยเปนทีม โดยการวิเคราะหพหุระดับ : จังหวัดนนทบุรี ทําวิจัยเปนทีม โดยมี
หัวหนาโครงการ คือ รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น วิจยั รวมโครงการ คือ 1) สุภมาส อังศุโชติ 2) สมถวิล
วิจิตรวรรณา
14. รายงานการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิตในระบบการศึกษาทางไกล: จังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหนาโครงการ คือ ชอทิพย บรมธนรัตน
15. การประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ของ มสธ. คือ
1) ปทมาพร เย็นบํารุง 2) สมพร พุทธาพิทักษผล 3) สุพัตรา คูหากาญจน 4) สํารวย กมลายุตต
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหนวยวิจัยสื่อการสอน สํานักเทคโนโลยีการศึกษา ทําหนาที่วิจยั
และประเมินสื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2552 มีงานวิจยั และ
ประเมินสื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ ที่แลวเสร็จจํานวน 17 เรื่องมีดังนี้
1. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธกลุมวิชา
คณิตศาสตรผานเครือขายเว็บแคสต สําหรับนักศึกษา มสธ.
2. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธกลุมวิชา
วิทยาศาสตรผา นเครือขายเว็บแคสต สําหรับนักศึกษา มสธ.
3. การพัฒนาชุดฝกอบรมผานเว็บ เรื่อง การออกแบบการผลิตและการนําเสนอผลงานดวย
โปรแกรม Power Point
4. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
เศรษฐศาสตรเพื่อการบริหารรัฐกิจ (33203)
5. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร (16412)
6. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
หลักเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรสาธารณสุข (53405)
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7. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
สุขภาพกับการพัฒนา (60482)
8. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจกับการเงินธุรกิจ (60482)
9. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
อุปกรณทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (27101)
10. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
ระบบสารสนเทศและการวิจยั เพื่อการจัดการการผลิตสัตว (93434)
11. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสือ่ การศึกษาชุดวิชา
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (41343)
12. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล (51206)
13. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ (51309)
14. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
บัญชีขั้นกลาง (32207)
15. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย (53302)
16. รายงานการวิจัยเรื่อง ความตองการรับฟงวิทยุกระจายเสียงของ มสธ.
17. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาความตองการและรูปแบบความตองการการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานการเตรียมความ
พรอม เมื่อเขาสูวัยสูงอายุของผูใชแรงงาน ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย รวมกับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมกี ารทําวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียน
ทั้งสิ้น จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 76.0 จากคณาจารยทั้งหมด
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ตารางที่ 4.35 จํานวนและรอยละของการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผลการประเมินการเรียน
การสอนมาปรับปรุง เปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ (ประเด็นที่ 7 )
ประเด็นการสงเสริมสนับสนุนการนํา
ผลการประเมินการเรียนการสอนมา
จํานวน
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการ
(n)
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ
1. การกําหนดนโยบาย
275
2. การจัดสรรงบประมาณ
269
3. การกําหนดหนวยงาน/
270
ผูรับผิดชอบ
4. การมอบหมาย/สั่งการให
268
ดําเนินงาน
5. การจัดสรรทุนอุดหนุนการ
268
วิจัย
6. คาตอบแทน/เงินรางวัล
263
266
7. การสนับสนุน/จัดเตรียม
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/
อุปกรณ/ระบบ
264
8. การจัดบรรยายทางวิชาการ
หรือ การฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คาเฉลี่ย

ไมมีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย

มีการสงเสริมสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย

ความ
หมาย

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

36
56
50

13.1
20.8
18.5

239
213
220

86.9
79.2
81.5

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

61

22.8

207

77.2

มาก

55

20.5

213

79.5

มาก

69
59

25.5
22.2

196
207

74.5
77.8

มาก
มาก

51

19.3

213

80.7

มากที่สุด

79.7

มาก

20.3

จากตารางที่ 4.35 พบวา มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผลการประเมินการ
เรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูใน
ระดับมาก-มากที่สุด (รอยละ 74.5-86.9)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.7
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ตารางที่ 4.36 รอยละของการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผลการประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นที่ 7 )
รอยละ

สาขาวิชา / สํานัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

การไมมีการ
การสงเสริม
สงเสริม
สนับสนุนจาก
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

21.2
5.9
36.2
28.7
14.7
34.2
40.7
22.9
19.0
5.9
12.5
6.9
16.8
4.9

78.8
94.1
63.8
71.3
85.3
65.8
59.3
77.1
81.0
94.1
87.5
93.1
83.2
95.1

ความหมาย

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.36 พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารย นําผลการประเมิน
การเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยู
ในระดับมาก-มากที่สุด 11 สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอยละ 71.3 – 95.1
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ตารางที่ 4.37 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอน และนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (จําแนกตามประเภทการประเมินการเรียนการสอน) (ประเด็นที่ 7)

ประเภทการประเมินการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การประเมินเอกสารการสอน
หรือประมวลสาระชุดวิชา
การประเมินสื่อ
การประเมินการสอนเสริม
การประเมินการสอนเสริม
แบบเขมพิเศษ
การประเมินการอบรมเขมชุด
วิชาประสบการณวิชาชีพ
การประเมินการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะ
การประเมินการสัมมนาเสริม
การประเมินการสัมมนาเขม
คาฉลี่ย

จํานวน
(n)

ไมมีการปฏิบัติ

การปฏิบัติ

ความ
หมาย

รอยละ
89.3 มากที่สุด

จํานวน
(n)

ไมมีการนําผลการ
ประเมินไปใช
จํานวน รอยละ
7
7.9

มีการนําผลการ
ประเมินไปใช
จํานวน รอยละ
82
92.1

ความ
หมาย

112

จํานวน
12

รอยละ
10.7

จํานวน
100

119
180
81

14
6
5

11.8
3.3
6.2

105
174
76

88.2
96.7
93.8

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

93
144
70

10
13
4

10.8
9.0
5.7

83
131
66

89.2
91.0
94.3

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

204

4

2.0

200

98.0

มากที่สุด

173

9

5.2

164

94.8

มากที่สุด

100

7

7.0

93

93.0

มากที่สุด

82

5

6.1

77

93.9

มากที่สุด

176
140

5
7

2.8
5.0
6.1

171
133

97.2
95.0
93.9

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

147
114

8
7

5.4
6.1
7.0

139
107

94.6
93.9
93.0

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

89

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.37 พบวา คณาจารยมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอนจําแนกตามประเภทการประเมินการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ คิด
เปนรอยละ 88.2-98.0
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา คณาจารยมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.9
คณาจารยการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพแยกตามประเภทการประเมินการ
เรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ (รอยละ89.2-94.8)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา คณาจารยการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพแยกตามประเภทการประเมินการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.0
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ตารางที่ 4.38 จํานวนและรอยละของคณาจารยมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอน และนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (ตามประเภทการประเมินการเรียนการสอน) จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นที่ 7)
รอยละ
สาขาวิชา / สํานัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
ทะเบียนและวัดผล
เทคโนโลยีการศึกษา

การไมปฏิบัติ

การปฏิบัติ

7.0
7.1
18.9
8.5
11.5
16.8
3.5
8.3
5.0
20.5

93.0
92.9
81.1
91.5
100
100
88.5
53.2
96.5
100
91.7
100
95.0
79.5

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
นอย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

รอยละ
การไมนําผลวิเคราะห การนําผลวิเคราะห
ไปใชในการปรับปรุง ไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
9.1
90.9
9.0
91.0
23.9
76.1
8.6
91.4
100
100
11.6
88.4
7.1
78.6
2.0
98.0
1.8
85.7
100
100
100
1.3
98.7

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.38 พบวา คณาจารยมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอน และนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับมากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 81.1 - 100
คณาจารยมกี ารนําผลการดําเนินการประเมินการเรียนการสอน และนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับมาก- มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 76.1 – 100
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3. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตารางที่ 4.39 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (ภาพรวม)

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ความคิดเห็น
(n = 6,938 )
S.D
X
4.46
0.63
4.59
0.56
4.61
0.56
4.54
0.60
4.48
0.63
4.51
0.62
4.49
0.62
4.56
0.59
4.47
0.62
4.40
0.63

ความหมาย

การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
มาก
การแตงกายมีความเหมาะสม
มากที่สุด
มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
มากที่สุด
สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย
มากที่สุด
สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
มาก
มีเทคนิคในการกระตุนใหนักศึกษาใชความคิด
มากที่สุด
สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
มาก
สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
มากที่สุด
สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
มาก
มีการประเมินผลโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน ผลงาน การ
มาก
นําเสนอผลงาน คุณภาพงาน เปนตน
11. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.54
0.63 มากที่สุด
12. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.19
0.74 มาก
13. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
4.09
0.78 มาก
14. สื่อ/เทคโนโลยีที่ใชชวยใหเขาใจเนื้อหาสาระมากขึ้น
4.10
0.78 มาก
15. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.15
0.76 มาก
16. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณจริงหรือ
4.39
0.71 มาก
สถานการณจําลอง
17. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
4.55
0.59 มากที่สุด
ผูเรียน
18. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง
4.58
0.58 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.43
0.46 มาก
จากตารางที่ 4.39 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับมาก จํานวน 10 ขอ ( X = 4.09 – 4.49) รองลงมา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 8 ขอ ( X = 4.51 – 4.61)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.43)
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ตารางที่ 4.40 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ จําแนกตามสาขาวิชา

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
คาเฉลี่ย

จํานวน
นักศึกษา
(n)
340
534
2,785
383
603
127
279
556
736
279
111
205
6,938

ความคิดเห็น
S.D
X
4.50
4.47
4.36
4.49
4.36
4.33
4.68
4.34
4.53
4.45
4.48
4.74
4.43

0.43
0.43
0.47
0.42
0.47
0.43
0.38
0.46
0.42
0.43
0.44
0.31
0.46

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4.40 เมื่อพิจารณาเปนรายสาขาวิชา พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับมาก จํานวน 9
สาขาวิชา ( X = 4.33 – 4.49) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 4 สาขาวิชา
( X = 4.50-4.74)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 12 สาขาวิชาพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.43)

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตัว ชี้ วัด ที่ 17 ประสิ ท ธิภ าพของการสอนที่ เ นน ผูเ รีย นเปน สํ าคั ญ ประจํ าป ง บประมาณ 2552 มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย
สาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่
17 ของ ก.พ.ร. 3) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ประชากรตัวอยางที่
ใชในการวิจัยคือ คณาจารย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 363 คน ไดรับแบบสอบถาม
คืน จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ84.8 และนักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน 10,981 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน
7,273 คน คิดเปนรอยละ66.2 และรวบรวมขอมูลตางๆ จากเอกสาร โดยขอขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 8 หนวยงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1. สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอการสรุปผลดังนี้
1.1 สรุปผลขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
นําเสนอเปน 2 สวนคือ
1.2.1 สรุปผลขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1) คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) วิทยากรประจํากลุมในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
3) นักศึกษา
1.2.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ
ตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
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1.3 สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 สรุปผลขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี
ดังนี้
1.1.1 มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตร 12 สาขาวิชา จํานวน 79 หลักสูตร จําแนก
เป น หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร 7 หลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 48 หลั ก สู ต ร ระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต 2 หลัก สู ตร ระดั บ ปริ ญ ญาโท 20 หลั ก สู ต ร และระดั บ ปริ ญ ญาเอก 2
หลักสูตร และมีหลักสูตรที่มีการกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จํานวน 63
หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 77 ชุดวิชา
1.1.2 มี ชุ ด วิ ช าที่ เ ป ด สอนจํ า นวน 457
ชุ ด วิ ช า จํ า แนกเป น ชุ ด วิ ช าระดั บ
ประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี 359 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท 96 ชุดวิชา และระดับปริญญาเอก 2 ชุด
วิชา มีชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning) จํานวน 99 ชุดวิชา โดย
เปนชุดวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน 32 ชุดวิชา และชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 67 ชุดวิชา
1.1.3 มีการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้ง 12 สาขาวิชา จํานวนชุดวิชา 38 ชุดวิชา เปนจํานวน 100 ครั้ง และมีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ
จํานวน 8,525 คน
1.1.4 มี ก ารจั ด อบรมเข ม พิ เ ศษชุ ด วิ ช าให นั ก ศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํา นวน 7
สาขาวิชารวม 44 ชุดวิชา และมีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 813 คน
จํานวน 6
1.1.5 มีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา นักศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชา 22 ชุดวิชา 30 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน 2,160 คน และนักศึกษามี
ความพึงพอใจตอการจัดฝกอบรมในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.40)
1.1.6 มีการสอนเสริมทั่วประเทศ 7 สาขาวิชา โดยเมื่อเปรียบเทียบนักศึกษา
ลงทะเบียนจํานวน 91,393 คน กับนักศึกษาเขารับการสอนเสริม จํานวน 9,866 คน คิดเปนรอยละ
10.80 และเมื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยสอนเสริม พบวา โดยภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.40)
1.1.7 มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา (สัมมนาเสริม/เขมชุดวิชา สัมมนา
เขมวิทยานิพนธ 1-3 การศึกษาคนควาอิสระ และอบรมเสริม/เขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ)
จํานวนครั้ง 1,837 ครั้ง และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 26,008 คน
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1.1.8 มีจํานวนชุดวิชาในคลังขอสอบ ในปการศึกษา 1/2551 จํานวน 141 ชุดวิชา มี
การออกขอสอบใหม จํานวน 81 ชุดวิชา และมีจํานวนชุดวิชาที่ปรับปรุงขอสอบ จํานวน 118 ชุด
วิชา
1.1.9 มีการจัดใหนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู และมีการฝกจํานวน 426 ชั่วโมง มีนักศึกษาเขารับการฝกจํานวน
5,430 คน
1.1.10 มีการจัดอบรมคณาจารย และบุคลากร ในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอร เชน หลักสูตร Microsoft Excel 2007 Microsoft Access 2007 เปนตน กวา 30
หลักสูตร จํานวน 426 ชั่วโมง และมีผูเขาอบรมทั้งสิ้น 540 คน
1.1.11 มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหคณาจารย 12 สาขาวิชา และคณาจารย
ประจําสํานักตางๆ จํานวน 382 เครื่อง จัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทย
บริการจํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศจํานวน 90 เครื่อง จัดบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
จํานวน 277 เครื่อง และมีนักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 5,430 คน
1.1.12 มีการเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ
และเปดหองสมุดในวันอาทิตย ในวันที่มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาวิทยานิพนธ มีผูใชบริการ
จํานวน 311,210 คน ประกอบดวยผูใชบริการภายใน ไดแก คณาจารย ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจางประเภทตางๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และผูใชบริการ
ภายนอก จากชองทางในการติดตอ ไดแก การติดตอดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร อีเมล และทาง
เว็บไซต
1.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร. นําเสนอ
เปน 2 สวนคือ
1.2.1 สรุปผลขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1) คณาจารย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 185 คน
คิดเปนรอยละ64.2 มีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ53.4 มีวุฒิการศึกษาสูงสุด
สวนใหญอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ51.9 มีประสบการณการสอนใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 21-30 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ38.5
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2) วิทยากร
คณาจารยที่เปนวิทยากรในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสวนใหญ
สังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ27.2 รองลงมาสังกัดสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ12.5 และสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จํานวน 28 คน
คิดเปนรอยละ12.1
3) นักศึกษา
นักศึกษาสวนใหญเขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพระหวาง วันที่
17-21 มีนาคม 2552 จํานวน 641 คน คิดเปนรอยละ 8.8 นักศึกษาสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน
4,197 คน คิดเปนรอยละ 57.8 มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 2,798 คน คิดเปนรอยละ 39.4 เขา
ศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 6,141 คน คิดเปนรอยละ 84.4 เขาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต จํานวน 1,283 คน คิดเปนรอยละ 18.4 เขาศึกษาในปการศึกษา 2550 จํานวน 1,330 คน คิด
เปนรอยละ 20.4 เขาศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร จํานวน 2,958 คน คิดเปนรอยละ 40.7 มี
ภูมิลําเนาอยูที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,839 คน คิดเปนรอยละ 25.3 มีความพึงพอใจตอระบบการ
เรียนการสอนของ มหาวิ ท ยาลั ย สุโขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวมอยูใ นระดั บมากถึงมากที่สุด
จํานวน 6,567 คน คิดเปนรอยละ 90.5
1.2.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
1) ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยมีความรูความเขาใจ รูเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด อยู
ในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ86.9 และเมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา คณาจารยมี
ความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับ
มาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 79.6 – 93.1
2) ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยมีมาตรการใหคณาจารยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคิดเปน
รอยละ 82.4 และมีการนําผลวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.5 และเมื่อ
พิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา มหาวิทยาลัยมีมาตรการใหคณาจารยดําเนินการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมาก-มากที่สุด
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จํานวน 12 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 70.4-100 และมีการนําผลการวิเคราะหไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 12 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 72.5 –
95.8
มหาวิทยาลัยมีมาตรการใหคณาจารยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล ในระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.9 และมีการนํา
ผลการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพผู เ รี ย นนี้ ม าปรั บ ปรุ ง แผนการสอนในแต ล ะภาคการศึ ก ษาให มี ค วาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น ในระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.6 และเมื่อพิจารณา
แยกตามสาขาวิ ช า / สํ า นั ก พบว า มหาวิ ท ยาลั ย มี ม าตรการให ค ณาจารย ส ว นใหญ ดํ า เนิ น การ
วิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับมาก-มากที่สุด จํานวน 12
สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 70.0-100 และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนมาปรับปรุง
แผนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับ
มาก-มากที่สุด จํานวน 13 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 70.1 - 100
เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พบวา มหาวิทยาลัยมี
มาตรการใหคณาจารยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล อยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.2 และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนมาปรับปรุงแผนการ
สอนในแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอย 85.6
3) ประเด็ น ที่ 3 มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให มี ก ารสํ า รวจหรื อ การวิ จั ย หรื อ การประเมิ น
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอน
ของคณาจารย ให เ ป น การจั ด ประสบการณที่ เ น น ผูเ รีย นเปน สํ าคั ญได โดยการลดสั ด สว นการ
ถายทอดความรูของคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับมาก-มากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 79.7 - 82.5 และเมื่อ
พิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการสอนของคณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลดสัดสวน
การถายทอดความรูของคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
ใหมากขึ้น อยูในระดับมาก – มากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม 8 สาขาวิชา / สํานัก
4) ประเด็นที่ 4 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 89.8 และคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารย
และนักศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.5 เมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก
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พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ
78.1 – 98.9
5) ประเด็นที่ 5 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยมีการสํารวจ
หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผล
การเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการ
สอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.9 และมีการ
นําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยู
ในระดั บมากที่ สุด คิดเปน รอยละ 89.3 และเมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํ านัก พบวา
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผล
การจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปน
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพได อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 80.2 และมีการนําผลที่
ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับ
มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 82.9 - 100
6) ประเด็นที่ 6 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารย ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ
เรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจยั ไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
90.0 และเมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวามหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนให
คณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาและนําผลวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาสื่ออยูในระดับมาก - มากที่สุด ทุก
สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 77.6 – 99.4
7) ประเด็นที่ 7 มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผลการประเมินการ
เรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.7 และเมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา มหาวิทยาลัยมี
การสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารย นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับมาก-มากที่สุด 11 สาขาวิชา/
สํานัก คิดเปนรอยละ 71.3 – 95.1
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1.3 สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยทเี่ นนผูเรียนเปน
สําคัญ เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.43) รายการที่นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมากทีส่ ุด อันดับ
แรกคือมีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม ( X = 4.66 ) รองลงมาคือ การแตงกายมีความ
เหมาะสม เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อให
นักศึกษาเกิดการเรียนรู เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน มีความ
ผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา และมีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด และเมื่อ
พิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน
ของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.43)

2 อภิปรายผลการวิจัย
2.1 ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กอตั้งขึ้นดวยแนวคิดที่ตองการขยายและกระจายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกประชาชนใหกวางขวางยิ่งขึ้นโดยใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีลักษณะเปนมหาวิทยาลัยเปด ดําเนินการสอนโดยใชระบบการสอนทางไกล ซึ่ง
เปนระบบการศึกษาที่ผูสอนและผูเรียนอยูหางกัน มีการวางแผน การเตรียมการ การถายทอดความรู
และประสบการณ การบริก ารและการประเมินผลผานชุด การสอนทางไกลในชุดสื่อประสมที่
ประกอบด ว ยสื่ อ หลั ก และสื่ อ เสริ ม ซึ่ ง เป น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ และสื่ อ แพร ภ าพและเสี ย ง หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียนตามปกติ ซึ่งเปน
ระบบการสอนที่เอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถใชเวลาวางศึกษาดวยตนเอง มีการจัดสาระของ
หลักสูตรเปนชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณตางๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธกัน
เขาไวดวยกันอยางมีระบบในรูปของชุดการสอนที่เรียกวา “ชุดวิชา” แตละชุดวิชามีคาไมนอยกวา 6
หนวยกิตทวิภาค ชุดวิชาหนึ่งแบงหนวยการสอนออกเปน 15 หนวย แตละหนวยการสอนใชเวลา
ศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยนักศึกษาจะศึกษาจาก 1)วัสดุการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสง
ใหทางไปรษณีย เชน เอกสารการสอนประมวลสาระ แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียงประจําชุดวิชา วีดิ
ทัศน ซีดีรอม วีซีดี และวัสดุการศึกษาอื่นๆ 2) สื่อทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนประกอบชุด
วิชาและสื่อการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต (e-Learning) ทั้งในระบบออนไลน และออฟไลน
3 ) การสอนเสริม สัมมนาเสริม ณ ศูนยบริการการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ 4) การศึกษาคนควา
อิสระเพิ่มเติมดวยตนเอง จากแหลงบริการสารสนเทศและแหลงเรียนรูตางๆ เชน ศูนยวิทยพัฒนาฯ
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ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในหองสมุดประชาชนประจํา
จังหวัดทุกจังหวัด และหองสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร 5) การทดลองในหองปฏิบัติการ
ศึกษาคนควาและทํางานตามที่ไดรับมอบหมายในบางชุดวิชา เชน กิจกรรมอบรมเขม/ สัมมนาเขม
ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมีชื่อเสียงดานการผลิต
เอกสารการสอน โดยในแตละชุดวิชาซึ่งแบงหนวยการสอนออกเปน 15 หนวยนั้น มีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและคณาจารยประกอบกันเปนคณะกรรมการผลิต (และบริหาร)ชุดวิชา ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกลาวประกอบไปดวย ประธานชุด บรรณาธิการ กรรมการดานเนื้อหา กรรมการดานเทคโนโลยี
กรรมการดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และเลขานุการ รวม 10 คนทําหนาที่ในการผลิต
(และบริหาร)ชุดวิชา ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับขอสอบในแตละภาคการศึกษา นอกจากนี้ ในการผลิต
หนวยการสอนทั้ง 15 หนวยในแตละชุดวิชาดังกลาวยังมีการแตงตั้งผูรวมผลิตที่เปนผูทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยเปนผูรวมผลิตชุดวิชาดวย
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน 12 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาศิลปศาสตร ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ นิติศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ เศรษฐศาสตร มนุษยนิเวศศาสตร รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ นิเทศศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และพยาบาลศาสตร ในป
การศึกษา 2551 เปดสอนจํานวน 79 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 7 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 48 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก) 24 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจาก การผลิตชุดวิชาที่เนนการ
ผลิตใหนักศึกษาทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรูดวยตนเอง มีชุดวิชาที่เปดสอนรวม 457 ชุดวิชา แยก
เปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี จํานวน 359 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 98 ชุดวิชา มีการผลิตและเปดสอน e-Learning จํานวน 99 ชุดวิชาซึ่งมีแนวโนมที่จะมีเพิ่ม
มากขึ้น มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 63 หลักสูตร ที่การ
กําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ รวมทั้งสิ้น 77 ชุดวิชา มีการจัดใหนักศึกษา
เขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะตามที่กําหนดในหลักสูตร มีการจัดประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจัดใหมีบริการหอง
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการจํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศ และจัดบริการหอง
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาภายในอาคารตางๆของมหาวิทยาลัย เชน อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2
อาคารบริการ ชั้น 4 เปนตน มีนักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 5,430 คน มีการจัดใหนักศึกษาทั้ง
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู ในทุกๆภาค
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การศึกษาเชนกัน มหาวิทยาลัยจัดเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลา
ราชการ และเป ด ห อ งสมุ ด ในวั น อาทิต ย ในวั น ที่ มี นัก ศึก ษาเข ารั บ การสั ม มนาวิท ยานิพ นธ มี
ผูใชบริการ จํานวน 311,210 คน ประกอบดวยผูใชบริการภายใน ไดแก คณาจารย ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประเภทตางๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และ
ผูใชบริการภายนอก จากชองทางในการติดตอ ไดแก การติดตอดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร อีเมล
และทางเว็บไซต
2.2 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ในการเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
2.2.1 ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ
(อยางนอยคิดเปนรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด
ผลการวิจัยประเด็นที่ 1 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของ
การจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.9 ทั้งนี้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายสงเสริมใหคณาจารยมีความรูความเขาใจ รู
เปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่
กําหนดดังนี้
จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยซึ่งเปนพนักงานใหมทุกคน มีการจัดทําคูมือพนักงานเพื่อให
พนั ก งานใหม ไ ด มี ค วามรู ความเข า ใจในการจั ด การเรี ย นการสอน และการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม ในวันที่ 15-17
กันยายน 2552 ณ สวนบวกหาด อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีอาจารยซึ่งเปนพนักงานใหมเขารับ
การปฐมนิเทศ จํานวน 33 คน
การดํ า เนิ น งานด า นการจั ด การเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การในรู ป
คณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆ ทั้งดานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เชน คณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในการประชุมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในแตละหลักสูตร ฝายเลขานุการ
(ซึ่งทําหนาที่โดยเจาหนาที่สํานักวิชาการ) จะจัดเอกสารขอมูลเกี่ยวของกับหลักสูตรเชน ระเบียบ
ประกาศ ขอบังคับเกี่ยวกับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับเกี่ยวกับหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนตน เพื่อให
คณะกรรมการ/คณะทํ า งานมี ค วามรู ค วามเข า ใจในการจั ด การศึ ก ษาและการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการเผยแพรความรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ทางระบบ Intranet
ของมหาวิทยาลัยที่ http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/index.asp
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ป โดยใน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการศึกษาและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธ ขอ 4.1.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนทุกระดับเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของสังคม และการพัฒนาประเทศ เพื่อใหสอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระยะ 5 ป มหาวิทยาลัยจึงจัดใหมกี ารสัมมนาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาวิชาการดานหลักสูตรการเรียน
การสอนทางไกล ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบดวย แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร (ครอบคลุมพหุสาขา) แผนงานการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การควบรวมหลักสูตร
และการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระยะ 5 ป ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551
เวลา 09.00 -16.30 น. ณ หอง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี
ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 83 คน ซึ่งในการสัมมนาดังกลาวรองอธิการบดีฝายวิชาการไดบรรยายให
ความรู ความเขาใจเกีย่ วกับหลักสูตรการศึกษา บทบาทของอาจารยประจําหลักสูตร การบริหาร
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนตน (สํานักวิชาการ 2552)
มหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง /ควบรวมหลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตร สกอ.ที่กําหนดใหทุกหลักสูตรทําการปรับปรุงหลักสูตรเขาสูเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ.2548 ภายในระยะเวลา 5 ป นั บ จากมี ป ระกาศฯ จึ ง ได จั ด ให มี ก ารจั ด ประชุ ม คณาจารย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา เพื่อหาแนวทางการเรงรัดการปรับปรุง
หลักสูตรและชุดวิชาใหแลวเสร็จตามเกณฑ สกอ. ในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หองสามศร อาคารอเนกนิทัศน มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 136 คน (สํานักวิชาการ 2552)
เพื่อใหคณาจารยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนทางไกลในแนวของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบทบาทหนาที่ในการเปนวิทยากรอบรมประสบการณวิชาชีพ
การเปนอาจารยสอนเสริม และอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม ชมรมนักศึกษา การผลิตเอกสารการสอน/
การผลิ ต สื่ อ ประเภทต า งๆ การแต ง ตํ า ราของมหาวิ ท ยาลั ย และการขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยจึงจัดสัมมนาทางวิชาการสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัย ขึ้นที่โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้
พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2552 มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 133 คน
(สํานักวิชาการ 2552)
และเพื่ อ ให ค ณาจารย นั ก วิ ช าการ และผู เ กี่ ย วข อ ง มี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี มหาวิทยาลัยจึงไดจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ ประสิทธิภาพ
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การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกับการจัดการศึกษาทางไกล ” เมื่อวันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 2552
เวลา 08.30-12.00 น. โดยเรียนเชิญ ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน และรองศาสตราจารย ดร.สุนีย
เหมะประสิทธิ์ เปนวิทยากร มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 65 คน และไดมีการจัดทํา VCD การสัมมนา
แจกใหคณาจารยทุกคนดวย
ในสวนของคณะกรรมการผลิต (และบริหาร)ชุดวิชา ก็เชนกันในการผลิต (และบริหาร)ชุด
วิชา นั้นคณะกรรมการผลิต (และบริหาร)ชุดวิชา จะตองมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาเพื่อ
ผลิตชุดวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหคณาจารยที่ยังไม
เคยเขารับการอบรมไดเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ โดยจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพชุดวิชา ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 24 มีนาคม 2552
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 32 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสิ่งพิมพชุดวิชา ระดับ
บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 25 มีนาคม 2552 มีผูเขารวมประชุม จํานวน
14 คน มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ Multimedia เพื่อการเรียนการสอนและการบริการทาง
วิชาการ ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2552 มีผูเขารับการอบรม จํานวน 20 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา หลักสูตร วิทยากรสอนเสริมผานอินเทอรเน็ต (e-tutor) เมื่อวันที่
21-22 กรกฎาคม 2552 มีผูเขารับการอบรม จํานวน 20 คน มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปน
บรรณาธิการชุดวิชา เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2552 มีผูเขารับการอบรม จํานวน 20 คน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสงเสริมใหคณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา โดยมีการจัดทําเอกสารหลักสูตรการศึกษาประจําแต
ละสาขาวิชาทุกปการศึกษา และไดแจกเอกสารหลักสูตรประจําสาขาวิชาใหแกคณาจารยทุกคน
เพื่อใหคณาจารยใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน เปนคูมือในการจัดทําวัตถุประสงคและ
แผนการสอนแตละชุดวิชาอีกดวย
2.2.2 ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและ
แตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย ประเด็นที่ 2 พบวา คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคลระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 82.4) และมีการนําผล
การวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด (คิด
เปนรอยละ 84.5)
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คณาจารยสวนใหญมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลระดับ
บัณฑิตศึกษา อยูในระดับมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 85.9) และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพ
ของผูเรียนไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีเอกลักษณเฉพาะคือ เปนมหาวิทยาลัย ในระบบเปด มีการ
จัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และศึกษาหาความรูดวยตนเอง
จากสื่อรูปแบบตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น โดยเฉพาะสื่อหลักที่เปนเอกสารการสอน ประมวล
สาระชุดวิชา แนวการศึกษาประจําชุดวิชา ซึ่งในแตละหนวยจะมีแผนการสอนใหนักศึกษาได
ทราบวัตถุประสงคการเรียน แนวคิดสําคัญ แบบประเมินตนเองกอนเรียน ซึ่งจะเปนสิ่งที่ชวยใน
การวิเคราะหศักยภาพผูเรียนวามีความรูในเรื่องที่จะเรียนมากนอยเพียงใด จากนั้นผูเรียนไดศึกษา
หาความรูจากเอกสารการสอน ทํากิจกรรมระหวางเรียน ประเมินผล มีการประเมินผลกอนเรียน
ระหวางเรียน และประเมินผลหลังเรียนเมื่อจบการเรียนแตละหนวย และมีกิจกรรมใหนักศึกษาได
ฝกปฏิบัติและสามารถตรวจสอบคําตอบไดดวยตนเอง
มหาวิทยาลัย แมมีระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยไมตองเขาชั้นเรียน แตมหาวิทยาลัย
ก็ ต ระหนั ก ถึ ง ผู เ รี ย นและเข า ใจผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คลโดยในแต ล ะป ก ารศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
กําหนดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในรูปแบบใหม มีการเตรียมความพรอมกอนการเรียน
โดยมีคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเดินทางไปเปนวิทยากรในทุกศูนยวิทยพัฒนาและศูนยบริการ
ประจําจังหวัดทั่วประเทศ พรอมกับบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จมาใหแนวคิดวิธีการเรียนอยางไร
ใหประสบความสําเร็จ และมีชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกจังหวัดมารวมใน
กิจกรรมปฐมนิเทศ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาใหกับนักศึกษารุนนอง ในปการศึกษา 2552 มี
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี จัดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 จัดพรอมกันทั่ว
ประเทศ สําหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จัดในวันที่ 19 กรกฎาคม 2552
ณ อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สํานักบริการการศึกษา 2552) นักศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา จัด ในวัน ที่ 6-7, 13-14, 20-21 และ 27-28 มิ ถุ น ายน 2552 โดยจั ด ที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สํานักบัณฑิตศึกษา 2552)
มหาวิท ยาลัย ตระหนั กถึ งความแตกต างของผูเ รีย นที่มีพื้นฐานการเรียนรู ที่แ ตกตางกัน
จึงไดจัดใหมีการอบรมเสริมพื้นฐานสําหรับนักศึกษา เพื่อเสริมสรางความรูใหกับนักศึกษา เชน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรจัดใหมีการอบรมเสริมพื้นฐานสําหรับนักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษา
ทางด า นเศรษฐศาสตร หรื อ บริ ห ารธุ ร กิ จ โดยตรง รวมทั้ ง นั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึก ษามาเป น
เวลานาน และตองการเขารับการอบรม ในปการศึกษา 2551 โดยจัดอบรมในวันที่ 5-6 กรกฎาคม
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2551 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนักศึกษาเขารับการอบรมจํานวน 54 คน (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร 2552)
เพื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ให มี ก ารสอนเสริ ม แก
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนกิจกรรมบริการทางวิชาการอยางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให
ณ ศูนยบริการการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ โดยมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนผูสอนการสอนเสริมเปนกิจกรรมที่เสริมความรู ความเขาใจในเนื้อหาของชุดวิชา
ที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู ตลอดจนเปนการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนและตอบปญหาขอสงสัยของ
นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา และเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษามีโอกาสพบปะระหวางเพื่อนนักศึกษา
ดวยกันเอง ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนของนักศึกษา และเปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในปญหาวิชาการและปญหาทั่วไปที่เปนขอสงสัยของแตละคน ในปการศึกษา 2/2551 มี
สาขาวิชาที่เปดสอนเสริมจํานวน 7 สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาที่จัดสอนเสริมจํานวน 30 ชุดวิชา และ
มีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมจํานวน 9,866 คน (สํานักบริการการศึกษา 2552) และจากการ
ประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ปการศึกษา 2/2551 พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการ
สอนเสริมของอาจารยทุกสาขาวิชาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง (สํานักบริการการศึกษา 2552)
สําหรับในระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการสัมมนาเสริม และสัมมนาเขมแก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดให ณ ศูนยวิทย
พัฒนา และศูนยบริการการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ โดยมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทั่งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเปนผูสอน การสัมมนาเสริมและสัมมนาเขมเปนกิจกรรมที่เสริมความรูความ
เขาใจในเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู ตลอดจนใหนักศึกษาโดยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
อาจารย และเพื่อนนักศึกษาดวยกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดาน
การเรียน และเรื่องทั่วๆ ไปที่เปนขอสงสัยของแตละคน ในปการศึกษา 2/2551 มหาวิทยาลัยมี
การจัดสัมมนาเสริมและสัมมนาเขม จํานวน 1,631 ครั้ง โดยมีชุดวิชามีนักศึกษาเขารับการสัมมนา
เสริมจํานวน 17,346 คน (สํานักบัณฑิตศึกษา) และจากการประเมินผลการสัมมนาเสริมของ
อาจารย ปการศึกษา 2/2551 พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการสัมมนาเสริมของอาจารยทุก
สาขาวิชาเฉลี่ย อยูในระดับมาก (สํานักบัณฑิตศึกษา 2552)
ในการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกหลักสูตรที่มีการเปดสอน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีการกําหนดใหนักศึกษาเขารับการอบรมเขมชุดวิชาเสริม
ประสบการณ วิ ช าชี พ ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และชุด วิ ช าอบรมเข ม เสริ ม ประสบการณ
มหาบัณฑิต ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปงบประมาณ 2/2552 มีการจัดประสบการณ
วิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา จํานวน 38 ชุดวิชา มีนักศึกษาเขารับการ
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อบรม จํานวน 100 ครั้ง มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมจํานวน 8,525 คน (สํานักวิชาการ 2552)
มีการจัดอบรมเขมเสริมประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 สาขาวิชา จํานวน
ชุดวิชา จํานวน 25 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการอบรมจํานวน 2,177 คน (สํานักบัณฑิตศึกษา
2552) และผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นที่มีตอวิทยากรประจํากลุมในการจัด
กิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (สํานักบัณฑิตศึกษา 2552)
อีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงการเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลคือ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการ
อบรมเขมพิเศษชุดวิชาในบางชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก และนักศึกษาสอบไมผานจํานวนมาก โดยใน
การจัดอบรมเขมพิเศษดังกลาว มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาทําทั้งรายบุคคลและงานกลุม มี
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน และดูแลเอาใจใสใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน รวมทั้งมีการ
ประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลในการประกอบกิจกรรมที่มีคะแนน ในภาคการศึกษาที่ 1/2551 มี
สาขาวิชาที่เปดการอบรมเขมพิเศษ จํานวน 7 สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาที่จัดการอบรมเขมพิเศษฯ
จํานวน 51 ชุดวิชา และมีนักศึกษาเขารับการอบรมเขมพิเศษ จํานวน 882 คน และในปการศึกษา
2/2551 มีสาขาวิชาที่เปดการอบรมเขมพิเศษ จํานวน 7 สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาที่จัดอบรมเขมพิเศษ
จํานวน 44 ชุด และมีนักศึกษาเขารับการอบรมเขมพิเศษ จํานวน 813 คน (สํานักวิชาการ 2552)
2.2.3 ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการ
ถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียนใหมากขึ้น
ผลการวิจัยประเด็นที่ 3 พบวา คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และมีการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย โดยการลดการ
ถายทอดความรู เพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และเพิ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน อยูใน
ระดับมากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมตางๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดใหในระบบที่
เปนการเรียนการสอนทางไกล เชน ปฏิสัมพันธ e-Learning การสอนเสริมแบบปกติ การสอนเสริม
แบบเขมพิเศษ อมรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ การสัมมนาเสริม การสัมมนาเสริมเขมแลว
คณาจารยไดใหผูเรียนไดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น จัดใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียน และใหผูเรียนตอบคําถาม อยูในระดับมาก-มากที่สุดในกิจกรรมดังกลาว แตในสวนของการ
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ที่ใหผูเรียนไดฝกการปฏิบัติจริงนั้นคณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียน อยูในระดับนอย เนื่องจาก ดวยลักษณะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนดวยระบบ
การศึ ก ษาทางไกล มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดใหมีก ารปฏิบัติ จ ริ งหรื อ การปฏิ บัติเ สริมทั ก ษะในบาง
สาขาวิชา บางหลักสูตรเทานั้น เชน สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จัดใหมีการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะในหลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
และวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว จํานวน 4 ชุดวิชา ไดแก ชุดวิชาการจัดการผลิตสุกรและสัตว
ปก ชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง ชุดวิชาการจัดการการผลิตพืช และชุดวิชาการฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 1 ชุดวิชา
คือ ชุดวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมการประเมิน สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร จัดใหมีการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาคหกรรมศาสตรธุรกิจ วิชาเอก
ธุรกิจการอาหาร จํานวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร (สํานักทะเบียนและ
วัดผล 2551) เปนตน และจากการศึกษาขอมูล พบวา ในปการศึกษาที่ 2/2551 มหาวิทยาลัยมีการจัด
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาวิชา 22 ชุดวิชา 30 ครั้ง มีจํานวน
นักศึกษาที่เขารับการ ฝก 2,160 คน (สํานักบริการการศึกษา 2552)
มหาวิทยาลัยมีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและ
นอกคณะ การเปดชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ โดยจะเห็นไดจากมี
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 63 หลักสูตร ที่การกําหนดให
นักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ รวมทั้งสิ้น 79 ชุดวิชา (สํานักวิชาการ 2552)
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการสรางประสบการณจริง โดยจัดทําเอกสารคูมือการศึกษาที่
เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน และสามารถวางแผนการเรียนไดดวยตนเองตามคําแนะนํา
ของมหาวิทยาลัย มีสื่อการสอนที่หลากหลาย มีเอกสารการสอนและประมวลสาระชุดวิชาที่ดีชวย
ใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลทุกชุดวิชา
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการสรางประสบการณจริงโดยจัดใหนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู โดยในปงบประมาณ 2551 มี
การฝกจํานวน 426 ชั่วโมง มีนักศึกษาเขารับการฝกจํานวน 5,430 คน
มหาวิทยาลัยจัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการจํานวน 10
ศูนยทั่วประเทศจํานวน 90 เครื่อง และจัดบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาจํานวน 277
เครื่อง มีนักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 5,430 คน
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มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส http://library.stou.ac.th ซึ่งเปดบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่ อใหบริก ารฐานขอมู ลสารสนเทศทางอิ เล็กทรอนิก ส สํา หรับนักศึ กษาและ
ประชาชนทั่ ว ไป
มี ชองทางการใหบริการสารสนเทศแกนั ก ศึก ษาระดับบัณ ฑิตศึก ษาผาน
ชุมสายโทรศัพท 1222 ทั่วประเทศ และมีการจัดบริการ Ask a Librarian ทั้งทางเว็บไซด โทรศัพท
โทรสาร e-Mail และผูท่เี ขามาใชบริการในหองสมุดโดยตรง
มหาวิทยาลัยเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ และเปด
หองสมุ ดในวันอาทิ ตย ในวัน ที่ มีนัก ศึกษาเขารับการสัมมนาวิทยานิพ นธ ในรอบ 12 เดือน มี
ผูใชบริการ จํานวน 311,210 คน ประกอบดวยผูใชบริการภายใน ไดแก คณาจารย ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประเภทตางๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และ
ผูใชบริการภายนอก จากชองทางในการติดตอ ไดแก การติดตอดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร อีเมล
และทางเว็บไซต นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปดบริการหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ ณ
ศูนยวิทยบริการจํานวน 6 ศูนยทั่วประเทศ เปดบริการหองสมุดทุกวันเวลาราชการ ณ ศูนยวิทย
บริการ จํานวน 4 ศูนยทั่วประเทศ คือ ศูนยวิทยบริการจัดหวัดนครสวรรค ศูนยวิทยบริการจังหวัด
เพชรบุรี ศูนยวิทยบริการจังหวัดลําปาง และศูนยวิทยบริการจังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนี้ในการจัดประสบการณวิชาชีพของแตละหลักสูตร คณาจารยจะใหนักศึกษาทํา
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูทางวิชาการ ความชํานาญในวิชาชีพ การฝกฝนการเปนผูนํา ผูตาม
การอภิปรายในที่ประชุมและสงเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน
จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ พบวา วิทยากรทุกสาขาวิชามีการเปดโอกาสใหนักศึกษาทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ใน
สถานการณจริงหรือสถานะจําลอง เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียน และเปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ในระดับมากถึงมากที่สุด
2.2.4 ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวน
ใหญ (อย า งนอยร อ ยละ 75 ของคณาจารย ป ระจํา ) มีค วามสามารถในการใช เทคโนโลยี ใ นการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
ผลการวิ จั ย ประเด็ น ที่ 4 พบว า มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ส ง เสริ ม
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนอยูในระดับมาก
ที่สุด (คิดเปนรอยละ 89.8) และคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของ
อ า จ า ร ย แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด ( คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 8 7 . 5 ) เ นื่ อ ง จ า ก
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนมหาวิทยาลัยเปดจึงไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีเปนอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ดังนี้
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหกับคณาจารยเพื่อการสืบคน การติดตอกับนักศึกษา และ
การพัฒนาบทเรียน โดยยึดหลั กคณาจารย 1 คน ตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ซึ่งในป 2552
คณาจารยสาขาวิชาจํานวน 12 สาขาวิชา ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรทุกคนและอาจารยประจําสํานัก
ซึ่ งมี อ ยู 2 สํ า นั ก คือสํ านัก ทะเบี ย นและวั ดผล และสํา นัก เทคโนโลยี ก ารศึก ษา ยั ง ได รับ เครื่อ ง
คอมพิวเตอรเพื่อใหในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง จํานวน 382 เครื่อง โดยในทุกเครื่องสามารถ
เขาเครือขายของหองสมุดและ Internet ไดทุกจุด และยังมีบริการปรับซอมแซมเครื่องตลอดเวลา
โดยมีเจาหนาที่จากสํานักคอมพิวเตอรมาใหบริการตามที่รองขอทุกครั้ง (สํานักคอมพิวเตอร 2552)
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนรูของคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัย
ไดจัดสรรคอมพิวเตอรเพื่อการฝกอบรมคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจัดเปนหอง
คอมพิวเตอรเพื่อการฝกอบรมในแตละหลักสูตรโดยเฉพาะ จํานวน 277 เครื่อง (สํานักคอมพิวเตอร
2552)
การจัด สรรเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึ กษา โดยจัด สรรไวที่ฝาย
บัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ไดมาใชบริการโปรแกรมคํานวณทางสถิติตางๆ
การสืบคนขอมูลจํานวน 10 เครื่อง และจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบริการสืบคน การคนควา
Internet เขาเครือขายหองสมุด ในหองสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 90 เครื่อง
(สํานักบรรณสารสนเทศ 2552) จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบริการสืบคนตางๆ ในศูนยวิทย
พัฒนาบริการของมหาวิทยาลัยอีก 10 แหงจํานวน 90 เครื่อง เพื่อบริการนักศึกษาที่อยูตางจังหวัดทั้ง
10 แหงสามารถไปใชบริการไดตลอดเวลา รวมทั้งในวันเสารและอาทิตย (สํานักคอมพิวเตอร 2552)
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบของเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ สํ า หรั บ การจั ด ทํ า รายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อใหเปนระบบดิจิตอลที่ทันสมัย โดยมีการของบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยรวมสมทบ ตั้งแตป 2545-2552 โดยมีการเริ่มดําเนินการ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับอยางตอเนื่อง เพื่อใหระบบการจัดทํารายการตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น พรอมทั้งใหการอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถใชงานไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารส ง เสริ ม ให ค ณาจารย มี ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี ใ นการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน โดยการจัดอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยี สําหรับ
คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรตางๆ อยางตอเนื่องทุกป ในปงบประมาณ
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2552 มีการจัดฝกอบรม 30 ครั้ง 426 ชั่วโมง มีคณาจารยและบุคลากรเขารับการฝกอบรม จํานวน
540 คน (สํานักคอมพิวเตอร 2552)
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน คณาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยจึงมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อผลิต
รายการดังกลาว ป 2551 มีรายการวิทยุกระจายเสียงออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย เครือขายเพื่อการศึกษา ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz .สวศ.ลําปาง ระบบ A.M. ความถี่ 549
KHz สวศ.ขอนแกน ระบบ A.M. ความถี่ 621 KHz สวศ.อุบลราชธานี ระบบ A.M. ความถี่ 711
KHz สวศ.สุราษฎรธานี ระบบ A.M. ความถี่ 1242 KHz สวศ.สงขลา ระบบ A.M. ความถี่ 558 KHz
สวศ.ระนอง ระบบ A.M. ความถี่ 105.75 KHz สวศ.กระบี่ ระบบ A.M. ความถี่ 963 KHz สวศ.
แมฮองสอน ระบบ A.M. ความถี่ 102 KHz สวศ.นครสวรรค ระบบ A.M. ความถี่ 936 KHz สวศ.
จันทบุรี ระบบ A.M. ความถี่ 927 KHz ออกอากาศทุกวัน มีรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน คือ
1) สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ ออกอากาศทุกวัน เวลา 05.00
– 06.00 น. 2) สถานีวิทยุโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลออกอากาศ วันจันทร –
วันศุกร เวลา 18.10 – 20.00 น. วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 15.30 น.
และ เวลา 16.00 – 20.00 น. นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DLTV 8
(ชอง 88 ) สวนนักศึกษาที่เปนสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมไดทาง UBC ชอง 55 และ 3)
สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศทุกวัน เวลา 21.00 – 21.30 น.
นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DLTV 8 (ชอง 88 ) สวนนักศึกษาที่
เปนสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมไดทาง UBC ชอง 55 (สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2552)
เมื่อมีเทคโนโลยีใหมๆ เขามามหาวิทยาลัยจึงมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
e-Learning ในหลายชุดวิชา และมีแนวโนมพัฒนามากขึ้น ซึ่งคณาจารยจึงตองพัฒนาตนเองใหมี
ความรู ความสามารถทางดานการใชเทคโนโลยีมากขึ้น ในปการศึกษา 2/2551 มหาวิทยาลัยมีการ
จัดการเรียนการสอนโดย e-Learning โดยมีการผลิตและเปดสอน e-Learning จํานวน 99 ชุดวิชา
แยกเป น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 32 ชุ ด วิ ช า ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จํ า นวน 67 ชุ ด วิ ช า (สํ า นั ก
เทคโนโลยีการศึกษา 2552)
มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารย/บุคลากรมีการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ
ทางดานการใชเทคโนโลยีมากขึ้นโดยการจัดอบรมในหลักสูตรตางๆ เชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Design for Learning Portfolios (D4L+P) เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2552 มีผูเขารับการอบรม
จํานวน 45 คน (สํานักวิชาการ 2552)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาใช Internet โดยเปดกระดานสนทนา
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ปญหาในการเรียนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ โดยมีคณาจารย/เจาหนาที่เปนผูตอบกระดาน
สนทนาปญหาในการเรียนของสาขาวิชา และปญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คณาจารยจึง
ตองมีความรูในการใช Internet เพื่อปญหานักศึกษา เชน กระดานสนทนาปญหาในการเรียนระดับ
ปริญญาตรี http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ กระดานสนทนาปญหาในการเรียน
ระดับปริญญาโท http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร เปนตน
และยังมีของสาขาวิชาตางๆ อีก
นอกจากการบริการนักศึกษาแลว ในหลายสาขาวิชา เชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรยังไดมี
การเปดเว็บไซด เพื่อใหบริการความรูกับประชาชนโดยนําความรูจากที่ตางๆ และบทความของ
คณาจารยเพื่อใหนักศึกษาและประชาชนผูสนใจเขามาศึกษาได
2.2.5 ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวน
ใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจํา
ของสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนโดยการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนําผลที่ไดมา
ปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได
ผลการวิจัย ประเด็ น ที่ 5 พบวา มหาวิทยาลั ย สงเสริ มสนับสนุน ใหค ณาจารยสว นใหญ
ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพการเรี ย นรู ที่ จั ด ให ผู เ รี ย นและอิ ง
พัฒนาการของผูเรียน ดวยการประเมินประสิทธิภาพการสอนจากเอกสารการสอนซึ่งเปนสื่อหลัก
โดยที่แตละหนวยในเอกสารการสอนมีแผนการสอนใหนักศึกษาไดทราบแนวคิดและวัตถุประสงค
การเรียน กิจกรรมระหวางเรียน สื่อการสอน และประเมินผลกอนเรียน และประเมินผลหลังเรียน
โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบคําตอบไดดวยตนเอง และในระหวางเรียน เมื่อจบการเรียนแตละ
เรื่องจะมีกิจกรรมทายเรื่องใหนักศึกษาไดทบทวนและมีแนวตอบกิจกรรมใหนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบคําตอบไดดวยตนเอง
นอกจากนี้ มหาวิท ยาลั ย ส งเสริมสนับสนุน ใหคณาจารยป ระเมินผลประสิทธิภ าพการ
จัดการสอนจากกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดเพิ่มเติมขึ้นใหกับนักศึกษาเพื่อประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล อาทิ
การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ การอบรมเขมชุดวิชา การอบรมเขมพิเศษ การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
การสัมมนาเสริม และการสัมมนาเขม ประเมินผูเรียนดวยการออกขอสอบและหรือปรับปรุง
คุณภาพขอสอบ และตรวจงานของผูเรียน/การทํากิจกรรมประจําชุดวิชา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่เที่ยงตรง กอนดําเนินการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ/ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
คณาจารยซึ่งเปนวิทยากรประจํากลุมจะจัดกลุมนักศึกษาที่สงเสริมใหเกิดสภาพการเรียนรูที่อิง
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ประสบการณ ศักยภาพ และพัฒนาการของนักศึกษา เชน การพิจารณาจากประสบการณการทํางาน
ประวัติการเรียน ความถนัด ความสามารถ เปนตน และในระหวางการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ/ทํา
กิจกรรมจะดูแลใหนักศึกษาที่มีประสบการณนอยมีโอกาสแสดงออกเพื่อพัฒนาการเรียนรูไดมาก
ขึ้น โดยการประเมินผลในแตละสวน อาจารยประจําจะประเมินผลจากการแสดงออกของนักศึกษา
เมื่อมาทํากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย โดยการสังเกต การซักถาม การกรอกแบบประเมิน หรือโดย
พิจารณาจากการมีสวนรวม การชวยเหลือกลุม และผลงาน รวมทั้ง ความเปนผูนํา การแสดงความ
คิดเห็น และการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือระหวางนักศึกษากับอาจารย
ประจํา
สําหรับในรอบการประเมินนี้ (ปการศึกษา 2551) ผลจากการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแลว
คณาจารยทํากิจกรรมและนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 89.3) มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมการผลิตเอกสารการสอนหรือประมวลสาระชุดวิชา คณาจารยที่ทํากิจกรรมการ
ผลิตเอกสารการสอนหรือประมวลสาระชุดวิชานั้น ประเมินเอกสารการสอนหรือประมวลสาระชุด
วิชา และนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 90.9)
กิจกรรมการสอนเสริม คณาจารยที่ทํากิจกรรมการสอนเสริมนั้น ประเมินผลโดยการ
ซักถามและนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 98.4)
ประเมินผลโดยการสังเกตและนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิด
เปนรอยละ 97.3) และประเมินผลโดยใหนักศึกษากรอกแบบประเมินผลหลังจากเขารับการสอน
เสริมและนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 91.3)
กิจกรรมการสอนเสริมแบบเขมพิเศษ คณาจารยที่ทํากิจกรรมการสอนเสริมแบบเขมพิเศษ
ประเมินผลโดยการตอบคําถามของนักศึกษาและนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 95.0) ประเมินผลโดยการสังเกตและนําผลการประเมินไปใชเพื่อ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 94.8) และประเมินผลโดยใหนักศึกษากรอก
แบบประเมิ น ผลหลั ง จากเข า รั บการสอนเสริ ม แบบเขมพิ เ ศษและนํ า ผลการประเมิน ไปใช เ พื่ อ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 86.7)
กิจกรรมการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ คณาจารยที่ทํากิจกรรมการอบรมเขม
ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ ประเมินผลโดยการพิจารณาจากการมีสวนรวม การชวยเหลือกลุม และ
ผลงาน และนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 95.3)
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กิจกรรมการอบรมเขมพิเศษชุดวิชาตางๆ คณาจารยที่ทํากิจกรรมการอบรมเขมพิเศษชุดวิชา
ตางๆ ประเมินผลโดยการพิจารณาจากการมีสวนรวม การชวยเหลือกลุม และผลงาน และนําผลการ
ประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 89.3)
กิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาตางๆ คณาจารยที่ทํากิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะชุดวิชาตางๆ ประเมินผลโดยการพิจารณาจากการมีสวนรวม การชวยเหลือกลุม และผลงาน
และนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 93.7) และ
ประเมินผลโดยใหนักศึกษาทําแบบประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อดูพัฒนาการการ
เรียนรูของแตละบุคคลประกอบการประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 82.8)
กิจกรรมการสัมมนาเสริม คณาจารยที่ทํากิจกรรมการสัมมนาเสริม ประเมินผลโดยการ
สังเกตและนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 98.8)
ประเมินผลโดยการซักถามและนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
(คิดเปนรอยละ 98.8) และประเมินผลโดยใหคะแนนเก็บระหวางการเขารับการสัมมนาเสริมและนํา
ผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 96.8)
กิจกรรมการสัมมนาเขม คณาจารยที่ทํากิจกรรมการสัมมนาเขม ประเมินผลโดยการสังเกต
และนํ า ผลการประเมิ น ไปใช เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นการจั ด การเรี ย นการสอน (คิ ด เป น ร อ ยละ 98.4)
ประเมินผลโดยการซักถามและนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
(คิดเปนรอยละ 98.4) และประเมินผลโดยใหคะแนนเก็บระหวางการเขารับการสัมมนาเขมและนํา
ผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 94.8)
กิจกรรมการออกขอสอบและหรือปรับปรุงคุณภาพขอสอบ คณาจารยที่ทํากิจกรรมการ
ออกขอสอบและหรือปรับปรุงคุณภาพขอสอบตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนการสอนแตละ
ชุดวิชา และนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 96.4)
กิจกรรมการตรวจผลงานของผูเรียน คณาจารยที่ทํากิจกรรมการตรวจผลงานของผูเรียน
และนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 96.8)
นอกจากนี้ จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากที่สุด วาคณาจารยมีการประเมินผลโดยใชวิธี
ที่หลากหลาย เชน ผลงาน การนําเสนอผลงาน คุณภาพงาน เปนตน
2.2.6 ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยาง
นอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนํา
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ผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน : ในกรณีไดจัดหาสื่อสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และเปนที่
ยอมรั บ ในระดั บ ชาติห รื อ นานาชาติ เช น สื่อ วิท ยาศาสตร สื่ อสํ า เร็จ รูป สื่ อ เทคโนโลยี เป น ต น
สถาบันศึกษาจะตองมีเกณฑในการคัดเลือกและพิจารณารวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการใช
สื่อในการพัฒนาผูเรียนดวย
ผลการวิจัยประเด็นที่ 6 พบวา มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 90.0)
ในขณะที่คณาจารย ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนในระดับมาก-มากที่สุด (คิดเป น
ร อ ยละ 77.6-99.4) เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย ด ว ยระบบการบริ ห ารจั ด การของ
มหาวิทยาลัยที่ใหสาขาวิชาตางๆใชทรัพยากรทั้งบุคคล และเครื่องมือรวมกันเพื่อลดความซ้ําซอน
และความสิ้นเปลืองงบประมาณที่จะเกิดขึ้น หากแตละสาขาจะทําภารกิจตางๆภายในสาขาวิชา
ตนเองทั้งหมด จึงเกิดรูปแบบการจัดองคการที่เรียกกันวา “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ที่มีการ
จัดตั้งหนวยงานกลางที่รับผิดชอบภารกิจดานตางๆของมหาวิทยาลัย โดยใหสาขาวิชาตางๆใน
มหาวิทยาลัยใชทรัพยากรในดานที่เกี่ยวของรวมกัน ในดานการวิจัยก็เชนเดียวกัน มหาวิทยาลัยได
กํ า หนดให ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเป น หน ว ยงานกลางทํ า หน า ที่ ด า นการวิ จั ย ทั้ ง หมดของ
มหาวิทยาลัยโดยจัดใหมีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ฝกอบรมทักษะในการทําวิจัย และดูแล
การบริ ห ารงานวิ จั ย เมื่ อ ประกอบกับ มหาวิ ท ยาลั ย มีก ารกํา หนดนโยบายอย า งชั ด แจ ง ใหมี ก าร
สนับ สนุ น ให ค ณาจารย ทํ าวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาการเรี ย นการสอนทางไกล โดยกํา หนดเป น ประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ 5 ในแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ป (พ.ศ.2552-2556) และ
เพื่อใหสามารถบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ในปงบประมาณ 2552 ที่ผานมาสถาบันวิจัย
และพัฒนาไดจัดอบรมเผยแพรกลยุทธตางๆในการทําวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง และไดมีการจัดตั้ง
คลินิกวิจัยขึ้นเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําแกคณาจารยในการทําวิจัยอีกดวย (สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา 2552) ทั้งสํานักคอมพิวเตอรก็ไดจัดฝกอบรมการใชโปรแกรมและอุปกรณคอมพิวเตอร
เพื่อคณาจารยสามารถนําไปใชในการวิจัยไดสะดวกยิ่งขึ้น
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยตอคณาจารยเพื่อทําการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน
แสดงออกอยางชัดเจน ในดานการมีกองทุนประเภทตางๆ ไมวาจะเปนกองทุนสนับสนุนงานวิจัยที่
ใชงบประมาณจากทั้งภายในและทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นไดจากทุนวิจัยที่อาศัย
งบประมาณภายในมหาวิทยาลัย เชน ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน ทุนวิจัยทางวิชาการ ทุนวิจัย
การศึกษาทางการไกล และกองทุนวิจัยสถาบัน หรือทุนวิจัยจากภายนอก เชน จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
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ในปงบประมาณ 2552 คณาจารยมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของผูเรียนที่
ดําเนินการ แลวเสร็จและทําการเผยแพร จํานวน 15 เรื่อง (สถาบันวิจัยและพัฒนา 2552) นอกจากนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี ก ารวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม จากสํ า นัก เทคโนโลยีก ารศึก ษาที่ทํ า หน าที่ วิ จั ย และประเมิ น
สื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ เพื่อนําผลไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนมาก
ขึ้น ในปงบประมาณ 2552 สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีงานวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 17
เรื่อง (สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2552)
ในดานการทําวิจัยของคณาจารยเพื่อพัฒนาสื่อและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนจะ
พบวา คณาจารยของมหาวิทยาลัยไดมีการผลิตและปรับปรุงสื่อตางๆอยางตอเนื่อง ดังจะพบวา มี
คณาจารย จํ า นวนทั้ งสิ้น 215
คนที่มี ภ าระเกี่ย วของกับการผลิต /ปรั บปรุงสื่อการสอน เมื่อ
เปรียบเทียบกับคณาจารยทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการสอนจํานวนทั้งหมด 363 คน (ศูนยประกัน
คุณภาพ 2552) นอกจากนี้ ดวยเอกลักษณของมหาวิทยาลัยที่มีการการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดยใชสื่อสิ่งพิมพที่เรียกวา “ชุดวิชา” โดยในแตละชุดวิชาซึ่งแบงหนวยการสอนออกเปน 15 หนวย
นั้น มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารยภายในประกอบกันเปนคณะกรรมการบริหารชุดวิชา
(คบช.) ซึ่งมีหนาที่พิจารณาเนื้อหาความเหมาะสมของแตละชุดวิชาโดยเฉพาะความทันสมัย และ
สามารถตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนได และเมื่อมีการเปดสอนชุดวิชานั้นๆแลว คบช.แตละชุด
วิช าจะต อ งพิ จ ารณาว า รู ป แบบและเนื้ อหาในชุ ด วิ ช าของตนนั้น มี ค วามเหมาะสมหรื อไม โ ดย
คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้การปรับปรุงชุดวิชาอาจไดรับความเห็นจากคณะกรรมการบริหารชุด
วิ ช ารวมทั้ ง มี ก ารวิ จั ย สื่ อ การสอน ซึ่ ง ในป ก ารศึ ก ษา 2552 ที่ ผ า นมามี ค ณาจารย ร ว มเป น
คณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาตางๆ รวม 87 คน (สํานักวิชาการ 2552)
และผลของการวิจัยดังกลาวไดนําไปสูการพัฒนาสื่ออื่นอีกหลายประเภท ไมวาจะเปน
e-Learning รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน ดังจะเห็นไดจากในกรณีของ e-Learning
โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ในภาคการศึกษา 1/2551 และ 2/2551 ระดับปริญญาตรี มีการเปดชุดวิชา e-Learning จํานวน 32 ชุด
วิชา ระดับบัณฑิตศึกษามีการเปดชุดวิชา e-learning 67 ชุดวิชา การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
1,802 ชั่วโมง จากรายการทั้งสิ้น 5,408 รายการ และรายการวิทยุโทรทัศน 4,173 ชั่วโมงจาก 8,346
รายการ (สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2551)
2.2.7 ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ
(อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
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ผลการวิ จั ย ประเด็ น ที่ 7 พบว า คณาจารย เ ห็ น ว า มหาวิ ท ยาลั ย ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให
คณาจารยนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับมากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ79.7 โดยมีความคิดเห็น
มากที่สุดในดาน 1) การกําหนดนโยบายซึ่งมหาวิทยาลัยถือวา เปนเรื่องสําคัญ โดยมหาวิทยาลัยมี
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนใหกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับ จะตองมีการประเมินผลการเรียนการ
สอน โดยในระดับปริญญาตรีนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดการสอนเสริม / สอนเสริมแบบเขมพิเศษ
รวมทั้งการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ จะจัดใหนักศึกษากรอกแบบประเมินผลการเรียน
การสอน ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินนั้น จะนํามาวิเคราะหและนําผลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน สวนในระดับบัณฑิตศึกษาก็เชนเดียวกัน เมื่อมหาวิทยาลัยจัดการ
สัมมนาเสริม / สัมมนาเขม จะใหนักศึกษากรอกแบบประเมินและนําผลการประเมินมาเปนแนวทาง
ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งผลการประเมินจะแจงถึงคณาจารยเปนรายบุคคล เพื่อเปนแนวทางใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน 2) การจัดสรรงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุน
และส ง เสริ ม ให ส าขาวิ ช าได มี ก ารทํ า วิ จั ย ติ ด ตามผลบั ณ ฑิ ต ทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
บัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ผลที่ไดจากการทําวิจัยดังกลาว ไดนํามาเปนแนวทางใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนในดานตางๆ 3) การกําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบในการจัดการ
เรียนการสอนใหประเมินผลการเรียนการสอนคือ สํานักบริการการศึกษาประเมินการเรียนการสอน
จากการสอนเสริม / สอนเสริมแบบเขมพิเศษ และการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สํานักบัณฑิตศึกษา
ประเมินการเรียนการสอนจากการสัมมนาเสริม / สัมมนาเขมและสํานักวิชาการประเมินการเรียน
การสอนจากการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ 4) การมอบหมาย/สั่งการใหดําเนินงานโดย
จัดใหมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบดังกลาวใหทําการประเมินผลการเรียนการสอนและแจงใหคณาจารย
แตละทานทราบ 5) การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหทุนวิจัยสถาบันในการวิจัยสื่อและการประเมินผลการเรียนการสอน และ
6) การจัดบรรยายทางวิชาการ หรือการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยหลายหนวยงาน ซึ่งการที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการดังกลาวทําใหคณาจารยมีความคลองตัวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
สวนดานที่คณาจารยมีความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผล
การประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ อยูในระดับมากในดาน 1) คาตอบแทน/เงินรางวัล ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการให
คาตอบแทน / เงินรางวัลเมื่อทําการปรับปรุงเอกสารการสอน การจัดทําเอกสารการสอนเพิ่มเติม
การพัฒนาสื่ออันเปนการจูงใจใหคณาจารยกระตือรือรนในการดําเนินการดังกลาว และ 2) การ

182

สนับสนุน/จัดเตรียมเทคโนโลยี/เครื่องมือ/ อุปกรณ/ระบบ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยางไรก็ตาม ทั้ง 2 ดานนี้มหาวิทยาลัยยังตองมีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ดานนี้ตอไปใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันและเพื่อทําให
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพยิ่งขึ้น
คณาจารยมหาวิท ยาลัย เห็ น ว า มหาวิท ยาลัย ส งเสริ มสนับ สนุน ให ค ณาจารย นํา ผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพมากที่สุดคือ คณาจารยสํานักเทคโนโลยีการศึกษา คิดเปนรอยละ 95.1 รองลงมาคือ
คณาจารยในสาขาวิชาศึกษาศาสตรและสาขาวิชานิเทศศาสตร คิดเปนรอยละ 94.1 ซึ่งอาจแสดงให
เห็นวา คณาจารยมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยใหความสนใจในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช
สื่อมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกําลังอยูในชวงการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช
e-learning
คณาจารยทั้ง 12 สาขาวิชา สํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักเทคโนโลยีการศึกษามีการ
ดําเนินการประเมินการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ93.9 ซึ่งประเภทการ
ประเมินทําทั้งในระดับปริญญาตรีที่ประกอบดวยเอกสารการสอนหรือประมวลสาระวิชา สื่อ การ
สอนเสริม การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ การฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะและในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งการสัมมนาเสริมและการสัมมนาเขม คณาจารยนําผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพอยูในระดับมากที่สุด โดยเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 93.0 ในทุกประเภทเชนเดียวกันกับที่ทําการ
ประเมิน ซึ่งประเด็นที่เห็นไดชัดเจนในการนําไปปรับปรุงคือ ผลจากการประเมินการอบรมเขมชุด
วิชาประสบการณวิชาชีพ การสัมมนาเขมและการสอนเสริมแบบเขมพิเศษอยูในระดับคิดเปน
รอยละ 94 ขึ้นไป
คณาจารยมหาวิทยาลัยที่มีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 100 ไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ซึ่งแสดงใหเห็นวา คณาจารยมีความตระหนักในการดําเนินการ
ประเมินการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ กัน เชน การประเมินเอกสารการสอนเปนรายชุดวิชา
และรายหนวยการสอน การรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการประเมินการเรียนการสอนทั้ง
สํานักบริการการศึกษา สํานักบัณฑิตศึกษาและสํานักวิชาการ เปนตน
คณาจารยมหาวิทยาลัยที่มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100 ไดแก สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา
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พยาบาลศาสตรและสํานักทะเบียนและวัดผล ซึ่งคณาจารยไดรับแจงผลการประเมินการเรียนการ
สอนจากหนวยงานที่รับผิดชอบในการประเมินการเรียนการสอนทั้งสํานักบริการการศึกษา สํานัก
บัณฑิตศึกษาและสํานักวิชาการแลวนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมตางๆ ในครั้งตอไปที่มีการจัดการ
เรียนการสอน
ในดานหลักสูตรนั้น สาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชากําลังอยูในชวงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูเรียน เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
กําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ซึ่งหลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุงมีทั้งในหลักสูตร
ปริญญาตรี และบัณพิตศึกษาทั้งหลักสูตรควบรวมและหลักสูตรที่ไมเนนการศึกษาตอเนื่อง
ในดานการปรับปรุงเนื้อหาในชุดวิชานั้น สาขาวิชาตางๆ ไดนําผลที่ไดจากการประเมินผล
การเรียนการสอน และการวิจัยติดตามผลบัณฑิต มาเปนแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาชุดวิชาให
ทันสมัยโดยมีทั้งการผลิตชุดวิชาใหม การปรับปรุงชุดวิชาเดิมที่มีอยูแลวแตไมทันสมัย และการ
จัดทําเอกสารการการสอนเพิ่มเติมในบางประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
3.1.1 ผลการวิจัย พบวา คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
โดยใหผูเรียนไดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น จัดใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
และใหผูเรียนตอบคําถาม อยูในระดับมาก-มากที่สุด แตมีการจัดฝกปฏิบัติจริงในระดับนอยที่สุดน อ ย โดยเฉพาะในกิ จ กรรมปฏิ สั ม พั น ธ e-Learning
และการสอนเสริ ม แบบปกติ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหคณาจารยที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดังกลาวเพิ่มเติมกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนที่มีการฝกปฏิบัติจริงในเนื้อหาวิชาดังกลาวเพิ่มมากขึ้น
3.1.2 ผลการวิจัย พบวา คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล ในการทํากิจกรรม การสอนเสริมผาน Internet / ดาวเทียม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหคณาจารยมีความรูในการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคลใหมากขึ้น เพื่อนําไปปรับใชในกิจกรรมดังกลาวใหมากขึ้น
3.1.3 มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมการใชโปรแกรมการสอนดวยระบบ e-learning และ
พัฒนาคณาจารยใหสามารถผลิตและใชงานไดอยางคลองแคลว รวมทั้งติดตามการนําความรูเรื่อง
e-learning ไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
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3.1.4 มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเพื่อบํารุงรักษา จัดหา พัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เครื่องมือในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สื่อการสื่อ
การสอนและสื่อ ICT ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใหทันสมัยอยูเสมอ
3.1.5 ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมเกือบทั้งหมดมีคณาจารยในระดับมากถึงมากที่สุดที่
ประเมิน ผลเพื่อพั ฒนาการเรียนรูและประเมินเพื่อตั ดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและ
รณรงคใหคณาจารยประเมินผลในกิจกรรมตางๆ ที่กลาวมาขางตนอยางตอเนื่องและรักษาอยูใน
ระดั บ มากหรื อ ยกระดั บ ให อ ยู ร ะดั บ มากที่ สุ ด โดยการจั ด อบรม/สั ม มนาคณาจารย ที่ ยั ง ไม มี
ประสบการณเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการประเมินดังกลาว การใหอาจารยเขารวมสังเกตการณใน
กิจกรรมที่มีอาจารยผูเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณสูงดําเนินกิจกรรมดังกลาว การจัดทําคูมือการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนใหคณาจารยไดนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการจัดการสอน
นอกจากนี้ ควรสงผลการวิจัยและขอเสนอแนะไปยังสาขาวิชาตางๆ เพื่อจะไดนําไปอางอิงเปน
หลักฐานการประกันคุณภาพ และเปนแนวปฏิบัติตอไป
3.1.6 ผลการวิจัยพบวา มีคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนและนําผล
ไปใชพัฒนาผูเรียนทุกสื่อ ซึ่งอยูในระดับมาก-มากที่สุด แตเนื่องจากเปนการวิจัยเอกสาร โดยการ
เขียนตําราเอกสารการสอน และประมวลสาระชุดวิชา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหคณาจารย
มีการทําวิจัยสื่ออื่นๆใหเพิ่มขึ้น ดังปรากฏใน แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5
ป (พ.ศ.2552 – 2556) โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาสื่อ e-Learning ในระดับปริญญาตรีที่ป
การศึกษา 2551 มีการเปดสอนเพียง 32 ชุดวิชาเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนชุดวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
359 ชุดวิชา นอกจากนี้ ปญหาและอุปสรรคที่มีผลใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของ
ผู เ รี ย นไม ม ากนั้ น เกิ ด จากระเบี ย บวิ ธี แ ละกระบวนการทํ า วิ จั ย ที่ ค อ นข า งยุ ง ยาก เช น การขอ
งบประมาณเพื่อการทําวิจัยคอนขางยุงยากและลาชา การขอขอมูลประกอบการทําวิจัยและการเก็บ
ขอมูล เหลานี้อาจแกไขโดยการจัดระบบการชวยเหลือ สนับสนุน และการประสานงานที่ดี
3.1.7 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม คณาจารยเห็นวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุน
การนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ แมจะอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 79.7 ) อยางไรก็ตามยังมีคณาจารยจํานวนไมนอย
ที่ยังรูสึกวามหาวิทยาลัยไมมีการสงเสริมและสนับสนุน การนําผลการประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรที่จะมีมาตรการที่แจงหรือทําความเขาใจกับคณาจารยใหทราบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม
สนับสนุนการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน โดย
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อาจจัดทําบันทึก /ประกาศของมหาวิทยาลัยใหทราบโดยทั่วกัน ซึ่งจะสงผลดีตอการทําวิจัยในครั้ง
ตอไป อีกทั้งจะไดเปนหลักฐานที่สามารถยืนยันกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาไดวา มหาวิทยาลัยใหการสงเสริมและสนับสนุนตัวชี้วัดที่ 17 นี้อยางจริงจัง
3.1.8 ในประเด็นคณาจารยมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอน และนําผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพนั้นก็เชนกัน โดยภาพรวมแมวาทั้ง 2 ประเด็นนี้ คณาจารยจะปฎิบัติอยูในเกณฑมากที่สุด ก็
ตาม แตก็ยังมีจํานวนของผูที่ไมมีการดําเนินการประเมินการเรียนการสอน และนําผลการประเมิน
การเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน อยู ซึ่งควรจะมีการชี้แจงทําความเขาใจ
เชนกัน เพื่อใหคณาจารยปฏิบัติครบทุกชุดวิชา
3.1.9 การประเมินการเรียนการสอนของผูเรียนนั้น ควรเปดใหมีระบบการประเมินผาน
เครือขาย Internet ดวย เพื่อวา นักศึกษาที่เขารับการสอนเสริม/อบรมเขม/สัมนาเสริม/สัมนาเขม
อาจจะลืมสงแบบประเมินจะไดสามารถประเมินผานระบบเครือขาย Internet ในภายหลังได
3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
3.2.1 ควรจัดทําเปนชุดโครงการวิจัยที่ดําเนินการโดยสาขาวิชา
3.2.2 ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัย
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ตุลาคม 2551 จาก http://www.stou.ac.th
(2548) “ความตองการของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อเสริมประกอบการเรียน” (ออนไลน)
สาระสังเขป คนคืนวันที่ 22 ตุลาคม 2551 จาก http://www.stou.ac.th
(2552) “การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
(2552) “ รายชื่องานวิจยั เกีย่ วกับการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา
และชุดวิชาตางๆ ปงบประมาณ 2552”
สํานักบรรณสารสนเทศ (2552) “จํานวนผูใชหองสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปงบประมาณ 2552”
สํานักบริการการศึกษา (2549) “สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาคการศึกษาที่ 2/2548 ” นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2549) “การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ภาคการศึกษาที่ 1/2549” นนทบุรี
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2549) “การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ภาคการศึกษาที่ 2/2549” นนทบุรี
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2550) “สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่
2/2550 ” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2550) “การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408
การจัดการระบบฐานขอมูล ครั้งที่ 1 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408
การจัดการระบบฐานขอมูล ครั้งที่ 2 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408
การจัดการระบบฐานขอมูล ครั้งที่ 3 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408
การจัดการระบบฐานขอมูล ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ เรือนจํากลางคลองเปรม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408
การจัดการระบบฐานขอมูล ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 97406
เทคนิคหลังพิมพ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 97404
กระบวนการพิมพพื้นนูนและพืน้ ราบ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ ศูนยฝก อบรม
เทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” นนทบุรี
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2552) “สถิตินักศึกษาเขารับการสอน เสริมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปการศึกษา 2/2551
(2552) “การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ปการศึกษา 2/2551
(2552) “จํานวนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา นักศึกษาปริญญาตรี (แยกตามสาขาวิชา)
ปการศึกษา 2/2551 และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ”
(2552) “จํานวน คารอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการสอนเสริม และการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยสอนเสริม ปการศึกษา 2/2551”
(2552) “ตารางสอนเสริมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษา 1/2551”
(2552) “ตารางสอนเสริมผาน Internet ภาคการศึกษา 1/2551”
สํานักบัณฑิตศึกษา (2552) “ขอมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ2551”
(2552) “สถิติการใหบริการหองคอมพิวเตอรของสํานัก ปงบประมาณ 2552”
(2551) คูม ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป การศึกษา 2551 นนทบุรี โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สํานักวิชาการ (2551) “แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา(โดยสังเขป)”
(2552) “จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนปการศึกษา 2551”
(2552) “จํานวนหลักสูตรที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ แยกตาม
สาขาวิชา ปการศึกษา 2551”
(2552) “จํานวนชุดวิชาที่เปดสอนปการศึกษา 2551”
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(2552) “ขอมูลการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพใหนกั ศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2/2551”
(2552) “ขอมูลการจัดอบรมเขมพิเศษชุดวิชาใหนกั ศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษาที่
2/2551”
รัตตินันท ลีนะจารุสิทธิ์ และคนอื่นๆ (2551) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
สื่อการศึกษา ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม (91428)” นนทบุรี
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2551) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (33443)” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2551) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาหลักและวิธี
การศึกษาทางรัฐศาสตร (81311)” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาณี บุณยะไวโรจน และคนอื่นๆ (2551) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับ
สื่อการศึกษา ชุดวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน (41454)” นนทบุรี โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2551) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการพิมพ (97101)” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาทิพย ภูสวรรคชัย และคนอื่นๆ (2548) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับ
สื่อการศึกษาชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย” (ออนไลน) สาระสังเขป คนคืนวันที่ 22 ตุลาคม
2551 จาก http://www.stou.ac.th
(2548) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องตน” (ออนไลน) สาระสังเขป คนคืนวันที่ 22 ตุลาคม 2551 จาก
http://www.stou.ac.th
วิชัย วิชยศิริ และคนอื่นๆ (2551) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุด
วิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ (16457)” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2551) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาการบริหารกิจการ
สื่อสาร (15336)” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2551) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาการสื่อสาร
การตลาด (16353)” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2551) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสื่อการศึกษา ชุดวิชานวดแผนไทย
(55310)” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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(2551) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับสื่อการศึกษา ชุดวิชาความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการพิมพ (97101)” นนทบุรี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิภา เจริญภัณฑทรักษ และคนอื่นๆ (2551) “การพัฒนาบทเรียน e-Learning เพื่อการศึกษา
ทางไกล” (ออนไลน) สาระสังเขป คนคืนวันที่ 22 ตุลาคม 2551 จาก : http://www.stou.ac.th
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(สําหรับคณาจารย)
แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชีว้ ัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประจําปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา ของตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสอนของคณาจารย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะเสนอ ก.พ.ร. และสงผลถึง
เงินรางวัลประจําปของมหาวิทยาลัย คณะทํางานวิจยั จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานกรุณาสละเวลา
เพื่อตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริงหรือตามความคิดของทาน และกรุณาตอบทุกขอคําถาม
ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณของขอมูลในการสรุปผลตอไป

ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมืออยางดียิ่งของทาน
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมขอความในชองวาง ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. เพศ
( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง
2. อายุ…………..........ป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) 1. ปริญญาโท
( ) 2. ปริญญาเอก ( ) 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………..
( ) 2. ศึกษาศาสตร ( ) 3. วิทยาการจัดการ ( ) 4. นิติศาสตร
4. สังกัดสาขาวิชา /สํานัก ( ) 1. ศิลปศาสตร
( ) 5.วิทยาศาสตรสุขภาพ ( ) 6. เศรษฐศาสตร ( ) 7. มนุษยนิเวศศาสตร ( ) 8. รัฐศาสตร
( ) 9. สงเสริมการเกษตรฯ ( ) 10. นิเทศศาสตร

( ) 11.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

( ) 12. พยาบาลศาสตร

( ) 14. เทคโนโลยีการศึกษา

( ) 13. ทะเบียนและวัดผล

5. ประสบการณการสอนใน มสธ. จํานวน ………………..ป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา)
มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทาง
ที่กําหนด
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย R ในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละรายการโดยตอบคําถามตาม
ความรูความเขาใจของทาน
ความรู ความเขาใจ
รายการ
ใช
ไมใช
1. ภารกิจของมหาวิทยาลัยมี 4 ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือ เพื่อเพิ่มพูน
วิทยะฐานะแกผปู ระกอบอาชีพและขยายโอกาสการศึกษา เพื่อสนองความตองการ
ของบุคลากรและสังคม
3. หลักการสําคัญของการจัดระบบการศึกษาทางไกลคือ มีชั้นเรียนใหเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษาและมีสื่อการสอนที่ทันสมัย
4. การจัดการศึกษาทางไกล มุงเปดโอกาสและขยายโอกาสใหนักศึกษาและผูสนใจ
ใฝหาความรู สามารถศึกษาหาความรูไดในเวลา และสถานที่ที่ตนสะดวกตามความ
สนใจและความสามารถของแตละบุคคล สอดคลองกับพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
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รายการ

ความรู ความเขาใจ
ใช
ไมใช

5. เปาหมายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคือ การสรางคนใหสามารถปฏิบัติงานใน
วิชาชีพชั้นสูง สวนการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อสรางคนใหสามารถสราง
องคความรูได
6. การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทานคํานึงถึงเปาหมายการจัดการศึกษาของ
ประเทศและมหาวิทยาลัยอยูเสมอ
7. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตองคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
ในปจจุบันและอนาคต
8. หลักสูตรระดับปริญญาตรีตองเรียนทั้งหมดไมนอยกวา 120 หนวยกิต
9. หลักสูตรระดับปริญญาโทตองเรียนทั้งหมดไมนอยกวา 48 หนวยกิต
10. กระบวนการพัฒนา/บริหารหลักสูตร ประกอบดวย การศึกษาความเปนไปไดกอน
เปดสอน จัดตั้งคณะกรรมการเพือ่ รางและพิจารณาหลักสูตร เสนอหลักสูตรตอคระ
กรรมการประจําสาขาวิขา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสกอ.
11. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรการศึกษาหมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียน ใหมี
ความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเองผูอ ื่น
และสังคม
12. อาจารยประจําในแตละหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะเปนอาจารยประจําเกิน
กวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการ
13. การพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาเปนอํานาจหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา)
ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศกั ยภาพผูเรียนนี้มา
ปรับปรุงแผนการสอนใน
แตละภาพการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ความหมาย
การวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
มสธ.จัดขึ้นโดย
ยึดหลักความสอดคลองกับความรู ความสามารถและประสบการณของผูเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติเพื่อ
วิเคราะหศักยภาพผูเรียนไดหลายวิธี เชน การทําแบบทดสอบกอน-หลังเรียน การทํากิจกรรมทายเรื่อง การสนทนา การ
สัมภาษณ การทํางานกลุม การตรวจการบาน/รายงาน การเรียนรูแบบมีสวนรวม การซักถาม การทํากิจกรรมใน
แนวทางการศึกษา เปนตน
การสอนเสริมแบบปกติ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีขึ้นเพื่อมุงเสริม เนื้อหาสาระใน
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เอกสารการสอนหรือสื่ออื่น ๆ ที่นักศึกษาไดศึกษาดวยตนเอง ใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดย
คณาจารย มสธ. หรือผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยมอบหมายทําหนาที่เปนอาจารยสอนเสริม ทั้งนี้ การเขารับฟงการ
สอนเสริมนักศึกษาไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมปฏิสัมพันธทางวิชาการที่มุงเนนใหนักศึกษาไดรับการเสริมหรือ
เพิ่มเติมความรู ทักษะ และประสบการณ ตลอดจนพัฒนาความรู ความเขาใจของนักศึกษาใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
นอก เหนือจากการศึกษาจากสื่อเอกสารการสอน หรือสื่ออื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมาแลว
การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนสวน
หนึ่งของชุดวิชาประสบการณวิชาชีพทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ซึ่งแบงออกเปนภาคทฤษฎีโดยนักศึกษาตองเขา
สอบในสนามสอบ และภาคปฏิบัติที่นักศึกษาทุกคนตองเขาอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดให มีระยะเวลา
ในการเขาอบรมจํานวน 4 ½ วัน นักศึกษาทุกสาขาวิชาจะสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกลาวไดในภาคการศึกษาที่
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา หรือเหลือชุดวิชาไมเกิน 3 ชุดวิชาสุดทาย ทั้งนี้กําหนดใหมีการประเมินผลคะแนนนักศึกษา
ระหวางการเขาอบรมเขมฯ และการสอบภาคปฏิบัติในสนามสอบ เทากับ 60:40
การอบรมเข ม พิเ ศษชุด วิ ชา หมายถึ ง การจั ด อบรมในชุ ด วิ ช าที่ มี เนื้อ หาค อนข า งยากเพื่ อ ให ค วามช วยเหลื อ
นักศึกษาที่เหลือไมเกิน
3 ชุดวิชาสุดทายก็จะสําเร็จการศึกษา หรือกําลังจะหมดสถานถาพการเปนนักศึกษาและเคยสอบไมผานในชุดวิชาที่จัด
อบรมเขมพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาใหมีโอกาสสําเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร ซึ่งระยะเวลา
การอบรมจํานวน 4 ½ วัน หรือ 2 ½ วัน โดยใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาที่จัดการอบรมเขมพิเศษมีการจัดสอบใน
วันสุดทายของการอบรมเพื่อประมวลผลสอบ เสมือนการเขาสอบในสนามสอบจริง ทั้งนี้ การเขาอบรมเขมพิเศษให
สมัครเขาอบรมตามความสมัครใจของ นักศึกษาเอง
คําชี้แจง แบบสอบถามสวนนี้ตองการทราบวา คณาจารยไดมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคลโดยผานทางกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือไม อยางไร และคณาจารย
นําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือไม ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ขอใหทานไดโปรดอานกิจกรรมในแตละขอ และพิจารณาวาทานไดปฏิบัติการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
และการทําความเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลผานทางกิจกรรมนั้นหรือไม อยางไร และคณาจารยนําผลการวิเคราะหไป
ใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือไม โดยเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละ
กิจกรรม พรอมเขียนอธิบายวิธีการปฏิบัติโดยยอ กรณีทานไมไดปฏิบัติกิจกรรมใด ใหทานเขียนเครื่องหมาย – ลงใน
ชองคําตอบทุกชองของกิจกรรมนั้น
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ระดับปริญญาตรี

กิจกรรม

ไมมี
กิจกรรม
ในรอบ
การ
ประเมินนี้

การวิเคราะห
วิธีการปฏิบัติเพื่อ
นําผลการวิเคราะห
ศักยภาพและเขาใจ วิเคราะหศักยภาพ
ไปใชในการปรับปรุง
ผูเรียน
และเขาใจผูเ รียน
การเรียนการสอน
เปนรายบุคคล
เปนรายบุคคล
(โดยยอ)
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

ไมมี
กิจกรรม
ในรอบ
การ
ประเมินนี้

การวิเคราะห
วิธีการปฏิบัติเพื่อ
นําผลการวิเคราะห
ศักยภาพและเขาใจ วิเคราะหศักยภาพ
ไปใชในการปรับปรุง
ผูเรียน
และเขาใจผูเ รียน
การเรียนการสอน
เปนรายบุคคล
เปนรายบุคคล
(โดยยอ)
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

1. การเขียนเอกสารการสอน/
ประมวลสาระ/แนวทางการศึกษา
2. การแนะแนวการศึกษาหรือการให
คําปรึกษาทางโทรศัพท/Internet
3. การสอนเสริมแบบปกติ
4. การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ
5. การสอนเสริมผาน Internet/
ดาวเทียม
6. การฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะชุดวิชาตางๆ
7. การอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
8. การอบรมเขมพิเศษชุดวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรม

1. การเขียนเอกสารการสอน/
ประมวลสาระ/แนวการศึกษา
2. การแนะแนวการศึกษา
3. การใหคาํ ปรึกษาทางโทรศัพท
4. การใหคาํ ปรึกษาทาง Internet
5. การใหคาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ
6. การสัมมนาเสริม
7. การสัมมนาเขม
8. การปฏิสัมพันธ e-Learning
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ไมมี
กิจกรรม
ในรอบ
การ
ประเมินนี้

การวิเคราะห
วิธีการปฏิบัติเพื่อ
นําผลการวิเคราะห
ศักยภาพและเขาใจ วิเคราะหศักยภาพ
ไปใชในการปรับปรุง
ผูเรียน
และเขาใจผูเ รียน
การเรียนการสอน
เปนรายบุคคล
เปนรายบุคคล
(โดยยอ)
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

9. การอบรมเขมเสริมประสบการณ
มหาบัณฑิต
10. การปรับพื้นฐานความรู *
11. อื่นๆ โปรดระบุ..........................
* การปรับพื้นฐานความรู หมายถึง การจัดอบรมใหกับนักศึกษาหรือแนะนําใหนักศึกษาเรียนเพิ่มเติม
ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวน
ใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลด
สัดสวนการถายทอดความรูของคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนให
มากขึ้น
ความหมาย
การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรูของคณาจารยและเพิ่มสัดสวน
การปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ มสธ.
จัดขึ้นในระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผูสอนมีการลดการถายทอดความรู เพิ่มการ
ปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9ลงในชองคําตอบของแตละกิจกรรมที่ทา นใชในการจัดประสบการณที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยน
ฝกการปฏิบัติ
ใหผูเรียนตอบ
อื่นๆ
กิจกรรม
อภิปรายหรือแสดง
เรียนรูระหวาง
จริง
คําถาม
(โปรดระบุ)
ความคิดเห็น
ผูเรียน
1. ปฏิสัมพันธ e-Learning
2. สอนเสริมแบบปกติ
3. สอนเสริมแบบเขมพิเศษ
4. การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
ชุดวิชาตางๆ
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ใหผูเรียนได
ฝกการปฏิบัติ แลกเปลี่ยน ใหผูเรียนตอบ
อื่นๆ
อภิปรายหรือแสดง
จริง
เรียนรูระหวาง
คําถาม
(โปรดระบุ)
ความคิดเห็น
ผูเรียน

5. อมรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
6. สัมมนาเสริม
7. สัมมนาเขม
8. กิจกรรมประจําชุดวิชา
ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
ความหมาย
การสงเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เชน การกําหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ การกําหนด
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ การมอบหมาย/สั่งการใหดําเนินงาน การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย/คาตอบแทน/เงินรางวัล
การสนับสนุน/จัดเตรียมเทคโนโลยี/เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบ การจัดบรรยายทางวิชาการ หรือการฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เปนตน
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการ
สื่อสาร เทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่นํามาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารย ตั้งแตการเตรียมการ
สอน การสอน และการประเมินผลการสอน และเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา ตั้งแตการเตรียมตัวเรียน การเรียน
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ และการสอบ
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9ลงในชองคําตอบ และ/หรือเขียนขอเสนอแนะ
1. การสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
และผูเรียน
การสงเสริม
สนับสนุนจาก
ประเด็นการสงเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัย
มี
ไมมี
1. การกําหนดนโยบาย
2. การจัดสรรงบประมาณ
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ประเด็นการสงเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

การสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
มี
ไมมี

ขอเสนอแนะ

3.
4.
5.
6.
7.

การกําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
การมอบหมาย/สั่งการใหดําเนินงาน
การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
คาตอบแทน/เงินรางวัล
การสนับสนุน/จัดเตรียมเทคโนโลยี/เครื่องมือ/อุปกรณ/
ระบบ
8. การจัดบรรยายทางวิชาการ หรือ การฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
2. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ทําใหทานมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและนักศึกษา ในเรื่องใดบางตอไปนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1. การผลิต/ใชสื่อตางๆ เพื่อการสอนเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
( ) เทปเสียง
( ) ซีดีเสียง
( ) วีซีดี
( ) คอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI)
2. การจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส
( ) e-Learning
( ) e-Tutorial
( ) e-Seminar
3. การจัดการเรียนทางไกล
( ) การสอนผานดาวเทียม
( ) การจัดรายการวิทยุ
( ) การสอนผานอินเทอรเน็ต
โทรทัศน
( ) การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
4. การทํางานผานเครือขายอินเทอรเน็ต
( ) การคนหาขอมูล
( ) การใช e-Library/e-Book
( ) การติดตอกับนักศึกษาผานเว็บไซต หรือกระดานสนทนา (Website/Web board)
( ) การรับสง e-Mail การสนทนาออนไลน (Instant Messaging/Chat Online)
( ) การจัดประชุมทางไกลผานอินเทอรเน็ต (Teleconference)
5. การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
( ) ซอฟตแวรสํานักงาน (Word, Excel, PowerPoint เปนตน) ( ) ซอฟตแวรประมวลผลขอมูลทางสถิติ
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( ) ซอฟตแวรสําหรับผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ( ) ซอฟตแวรสําหรับใชในการฝกปฏิบัตฯิ /อบรมเขม
ประสบการณวิชาชีพ
6. การใชอุปกรณตา งๆ
( ) Visualizer
( ) Overhead Projector ( ) LCD Projector
( ) Digital Camera
( ) Video/Digital Video
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
ประเด็ นที่ 5 สถาบันอุด มศึ กษานํ าข อมูล ผลการสํา รวจหรื อการวิจัยหรือการประเมิ นประสิท ธิภ าพการสอนตาม
ประเด็นที่ 3 หรือการจัดการสอนของคณาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ
(อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9ลงในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละกิจกรรมที่ทานใชประเมินผล
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียนเปนการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
นําผลการประเมินไป
ไมมี
การปฏิบัติ
ใชในการปรับปรุงการ
กิจกรรมใน
เรียน
กิจกรรม
รอบการ
การสอน
ประเมินนี้ ปฏิบัติ ไมปฏิบตั ิ ปฏิบัติ ไมปฏิบตั ิ
การผลิตเอกสารหรือประมวลสาระชุดวิชา
1. มีการประเมินเอกสารการสอนหรือประมวล
สาระชุดวิชา
การสอนเสริม
2. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
3. มีการประเมินผลโดยการซักถามนักศึกษา
4. มีการประเมินผลโดยใหนักศึกษากรอกแบบ
ประเมินผลหลังจากเขารับการสอนเสริม
การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ
5. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
6. มีการประเมินผลโดยการตอบคําถามของ
นักศึกษา
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7. มีการประเมินผลโดยใหนักศึกษากรอกแบบ
ประเมินผลหลังจากเขารับการสอนเสริม
การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
8. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน P C R*
การอบรมเขมพิเศษชุดวิชาตางๆ
9. มีการประเมินผล โดยการใหคะแนน P C R*
ชุดวิชาฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
10. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน P C R*
11. มีการประเมินผลโดยใหนักศึกษาทําแบบ
ประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อดู
พัฒนาการการเรียนรูของแตละบุคคล
ประกอบการประเมินผล
การสัมมนาเสริม
12. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
13. มีการประเมินผลโดยการซักถามนักศึกษา
14. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนนเก็บ
ระหวางเขารับการสัมมนาเสริม
การสัมมนาเขม
15. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา
16. มีการประเมินผลโดยการซักถามนักศึกษา
17. มีการประเมินผลการโดยการใหคะแนนเก็บ
ระหวางเขารับการสัมมนาเขม
18. มีการออก/ปรับปรุงคุณภาพขอสอบตาม
วัตถุประสงคที่กาํ หนดไวใน
แผนการสอนแตละชุดวิชา
19. มีการประเมินผลโดยการตรวจผลงานของ
ผูเรียน
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ไมมี
กิจกรรมใน
รอบการ
ประเมินนี้

การปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ไมปฏิบตั ิ

นําผลการประเมินไป
ใชในการปรับปรุงการ
เรียน
การสอน
ปฏิบัติ ไมปฏิบตั ิ
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* หมายเหตุ : การใหคะแนน P C R ยอมาจาก
P ยอมาจาก Participation แปลวา การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
C ยอมาจาก Contribution แปลวา การนําเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน
R ยอมาจาก Result แปลวา คุณภาพของผลงาน
ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารย) ทําวิจัย
เพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน
ความหมาย
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารย) เพื่อพัฒนาสื่อและการ
เรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปพัฒนาผูเรียน หมายถึง การสงเสริมของมหาวิทยาลัย การวิจัยพัฒนาสื่อ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและนําผลการวิจัยไปพัฒนาผูเรียน
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9ลงในชองคําตอบ และ/หรือเขียนขอเสนอแนะ
1. ประเด็นการสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา
ผูเรียนจากมหาวิทยาลัย
การสงเสริม
ประเด็นการสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ
สนับสนุนจาก
เรียนรู
ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัย
และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนจากมหาวิทยาลัย
มี
มี
1. การกําหนดนโยบาย
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การกําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
4. การมอบหมาย/สั่งการใหดําเนินงาน
5. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
6. คาตอบแทน/เงินรางวัล
7. การสนับสนุน/จัดเตรียมเทคโนโลยี/เครื่องมือ/อุปกรณ/
ระบบ
8. การจัดบรรยายทางวิชาการ หรือ การฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
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2. ประเภทวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนจาก
มหาวิทยาลัย
นําผลการประเมินไป
ไมมีกิจกรรมใน
การปฏิบัติ
ใชในการพัฒนา
ประเภทการวิจัย
รอบการประเมิน
ผูเรียน
นี้
ปฏิบัติ ไมปฏิบตั ิ ปฏิบัติ ไมปฏิบตั ิ
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
2. การวิจัยการเรียนรูของผูเรียน
3. การนําผลการวิจยั ไปใชเพื่อพัฒนา
ผูเรียน
3.1 การผลิตเอกสารการสอน หรือ
ประมวลสาระชุดวิชา
3.2 การผลิตสื่อ
3.3 การสอนเสริม
3.4 การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ
3.5 การอบรมเขมชุดประสบการณ
วิชาชีพ
3.6 การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
3.7 การสัมมนาเสริม
3.8 การสัมมนาเขม
ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีการ
นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
ความหมาย
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีการนําผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ หมายถึง ประเด็นการ
สงเสริมสนับสนุนการนําผลการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพและ
ประเภทการประเมินการเรียนการสอน

แบบสอบถามคณาจารยแกไข.doc

205
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9ลงในชองคําตอบ และ/หรือเขียนขอเสนอแนะ
ประเด็นการสงเสริมสนับสนุนการนําผลการประเมินการเรียนการ
สอน
มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ
1. การกําหนดนโยบาย
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การกําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
4. การมอบหมาย/สั่งการใหดําเนินงาน
5. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
6. คาตอบแทน/เงินรางวัล
7. การสนับสนุน/จัดเตรียมเทคโนโลยี/เครื่องมือ/อุปกรณ/
ระบบ
8. การจัดบรรยายทางวิชาการ หรือ การฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
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การสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
มี
มี

ขอเสนอแนะ

สําหรับนักศึกษา
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. แบบสอบถามทัง้ หมดมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูต อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของวิทยากรประจํากลุม
3. คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งอันจะนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึง
ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงหรือที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน และกรุณาตอบทุกขอ
คําถาม เพื่อความสมบูรณของขอมูล
********************************************************
ชื่อวิทยากร....................................................................................................................................................................
ชื่อชุดวิชาที่เขาอบรม.....................................................................................................................................................
ระหวางวันที่.................................................................ณ.............................................................................................
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมขอความในชองวาง ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ…………..ป
3. ทานเขาศึกษาในระดับ ( ) ปริญญาตรี ( ) บัณฑิตศึกษา
4. ทานเขาศึกษาในหลักสูตร.......................................................................................................................
( ) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
5. สาขาวิชาที่เขาศึกษา ( ) สาขาวิชาศิลปศาสตร ( ) สาขาวิชาศึกษาศาสตร
( ) สาขาวิชานิติศาสตร
( ) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ( ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
( ) สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรฯ
( ) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร ( ) สาขาวิชารัฐศาสตร
( ) สาขาวิชานิเทศศาสตร ( ) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ ( ) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
เทคโนโลยี
6. ปการศึกษาที่เขาศึกษา (ปจจุบัน) ……………….................................................................................................
7. ภูมิลําเนาปจจุบัน
( ) กรุงเทพมหานคร
( ) ภาคกลาง
( ) ภาคตะวันออก
( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคใต
( ) ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
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8. ทานมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับใด
( ) ระดับมากที่สุด
( ) ระดับมาก
( ) ระดับปานกลาง
( ) ระดับนอย
( ) ระดับนอยที่สุด
9. สิ่งที่ประทับใจในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
....................................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของวิทยากรประจํากลุม
คําชี้แจง ขอใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคณาจารยตามความเปนจริง เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาดานการเรียนการสอนโดยเขียนเครื่องหมาย R ลงในชองวางในทุกคําถาม ที่ตรงกับความคิดเห็นของ
นักศึกษา

รายละเอียด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
การแตงกายมีความเหมาะสม
มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย
สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
มีเทคนิคในการกระตุนใหนักศึกษาใชความคิด
สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมใน
กิจกรรม
สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนักศึกษาเกิด
การเรียนรู
สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยาง
ชัดเจน
มีการประเมินผลโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน
ผลงาน การนําเสนอผลงาน คุณภาพงาน เปนตน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา

แบบประเมินนักศึกษา

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน น อ ย
(4)
กลาง
(2)
(3)

นอย
ที่สุด
(1)
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รายละเอียด

12. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
13. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่
ทันสมัย
14. สื่อ/เทคโนโลยีที่ใชชวยใหเขาใจเนื้อหาสาระ
มากขึ้น
15. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
16. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ใน
สถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง
17. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเรียน
18. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเอง

แบบประเมินนักศึกษา

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน น อ ย
(4)
กลาง
(2)
(3)

นอย
ที่สุด
(1)

