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คํานํา 
 

การวิจัยเร่ือง ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่ 17  
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําป
งบประมาณ 2552  จัดทําขึ้นจากการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ได
ใหความสําคัญตอการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยกําหนดกรอบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 7 ประเด็นเพื่อประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในตัวบงชี้ที่ 
17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)ได
ใหความสําคัญตอการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงตองการใหมีการประเมินประสิทธิภาพของ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซ่ึงประกอบดวยคณาจารยที่มีความ
เชี่ยวชาญในการวิจัย จํานวน 5 ทาน ทําหนาที่ใหคําปรึกษา พิจารณาใหขอเสนอแนะแบบสอบถาม
และรายงานผลการประเมิน มีรองอธิการบดีฝายวิชาการ (รองศาสตราจารย ดร.สุจินต  วิศวธีรา
นนท) เปนผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการตัวช้ีวัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําป
งบประมาณ 2553 จํานวน 4 ทาน ทําหนาที่รับผิดชอบในการประเมินและจัดทํารายงานผลการ
ประเมิน มีรองศาสตราจารย ดร.สมคิด  พรมจุย เปนประธานคณะทํางาน  การประเมินผลฉบับนี้
สําเร็จลุลวงดวยดีโดยไดรับความรวมมือคณาจารยสาขาวิชาตางๆ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และ
นักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพทุกทาน ที่ไดใหขอมูลอันเปนประโยชน
ตอการวิจัย คณะผูวิจัยขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย ที่ใหความอนุเคราะหแปลบทสรุป 
สําหรับผูบริหาร และขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงผลการประเมินฉบับนี้ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 
 

                                                                                             คณะผูประเมนิ 

                         กันยายน  2553 
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ชื่องานวิจัย  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ 2553 

ผูวิจัย   สมคิด  พรมจุย และคนอื่นๆ 
ปท่ีทําวิจัยแลวเสร็จ 2553 
 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ  1)  ศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน    
การสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2) ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของ
คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวช้ีวัดที่  17 ของ ก.พ.ร.  
และ 3)  ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ    โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ คณาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จํานวน 371 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 331 คน คิดเปน
รอยละ 89.2   กลุมตัวอยางคือ 1)  นักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 9,153 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 6,168 คน คิดเปนรอยละ 67.4  และ       
2) นักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพบัณฑิตศึกษา  จํานวน 2,404 คน ไดรับ
แบบสอบถามคืน จํานวน  637 คน คิดเปนรอยละ 26.5   และรวบรวมขอมูลตาง  ๆจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
8 หนวยงาน ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลดวยรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับ
ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา   
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลตางๆที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้ 

1.1 มีหลักสูตรที่เปดสอน 12 สาขาวิชา จํานวน 80 หลักสูตร แยกเปนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี จํานวน 54 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน  2 
หลักสูตร  ระดับปริญญาโท จํานวน 21 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน  3 หลักสูตร และมี
หลักสูตรที่มีการกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี / คนควาอิสระ จํานวน 56 หลักสูตร  

1.2 มีชุดวิชาที่เปดสอน จํานวน 800  ชุดวิชา แยกเปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตร/
ปริญญาตรี จํานวน 618  ชุดวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 5 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท 
จํานวน  170  ชุดวิชา และระดับปริญญาเอก จํานวน 7  ชุดวิชา  
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1.3  มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning) จํานวน 10 
สาขาวิชา 108 ชุดวิชา โดยแยกเปนชุดวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน 39 ชุดวิชา  มีนักศึกษาที่เขาใช
บริการจํานวน 4,416  คน  และชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 69 ชุดวิชา   มีนักศึกษาที่เขาใช
บริการจํานวน 1,491   คน  (ภาค 1 และ 2 มีชุดวิชานับซ้ํา) 

1.4 มีการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้ง 12 สาขาวิชา  จํานวน  41 ชุดวิชา 182 คร้ัง มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 16,737 คน  
และมีการจัดอบรมเขมพิเศษชุดวชิาใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาวิชา 110  ชุดวิชา มี
นักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 1,702 คน 

1.5 มีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา นักศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 6 สาขาวิชา 
29 ชุดวิชา  มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน 4,260 คน  และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการ
จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 4.45) 

1.6 มีการสอนเสริมทั่วประเทศ  7 สาขาวิชา  โดยเมื่อเปรียบเทียบนักศึกษา
ลงทะเบียน จํานวน  118,534 คน กับนักศึกษาเขารับการสอนเสริม จํานวน  11,410 คน คิดเปน 
รอยละ 10.06  และเมื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยสอนเสริม พบวา โดย
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X  = 3.67) 

1.7 มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 กิจกรรม มีนักศึกษาที่ 
ลงทะเบียน จํานวน 37,404 คน และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 36,490 คน คิดเปนรอยละ 97.5  
(มีการนับซ้ําในแตละกิจกรรม) 

1.8 มีจํานวนชุดวิชาในคลังขอสอบ จํานวน 173 ชุดวิชา  มีการออกขอสอบใหม 
จํานวน 336 ชุดวิชา และมีจํานวนชุดวิชาที่ปรับปรุงขอสอบ จํานวน 323  ชุดวิชา  

1.9 มีการจัดอบรมคณาจารยในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและ  
e-Learning  จํานวน  21 หลักสูตร มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 490 คน (นับซ้ํา)                                                                   

1.10 มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร (Notebook) ใหคณาจารย 12 สาขาวิชา และ 
คณาจารยประจําสํานักตางๆ จํานวน 390 เครื่อง  จัดใหมีบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ 
มหาวิทยาลัย จํานวน 263 เครื่อง  และที่ศูนยวิทยพัฒนาทั่วประเทศ จํานวน 70 เครื่อง มีนักศึกษาเขา
รับบริการรวมทั้งสิ้น จํานวน 22,531  คน  

1.11  มีการเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ และ 
เปดหองสมุดวันอาทิตยในวันที่มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาวิทยานิพนธ  มีนักศึกษาและผูใชบริการ
ทั่วไป จํานวน 352,506 คน 
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2. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดท่ี 17 ของ ก.พ.ร. พบวา 

2.1 ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยประจํามีความรูความ
เขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตาม
แนวทางที่กําหนด อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.5  และเมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา 
/ สํานัก พบวา อยูในระดับมากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 84.7-100  

2.2 ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยมีมาตรการทําใหคณาจารยประจําดําเนินการ
วิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 84.3 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก - มากที่สุด 
จํานวน  13 สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอย 71.9-95.8 และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มา
ปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 79.1 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก –        
มากที่สุด จํานวน  11 สาขาวิชา/สํานัก  คิดเปนรอยละ 71.9 -92.9 

มหาวิทยาลัยมีมาตรการทําใหคณาจารยประจําดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 83.4  
เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก - มากที่สุด จํานวน 12 สาขาวิชา/
สํานัก คิดเปนรอย 72.7-100.0  และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผน        
การสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยูในระดับมาก คิดเปน 
รอยละ 77.4 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก - มากที่สุด จํานวน 9 
สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอยละ 71.5-100.0 

2.3 ประเด็นที่ 3  มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน 
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจํา ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับมาก-มากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม    
คิดเปนรอยละ 75.5-81.1  และเมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก –  
มากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม จํานวน 8 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ70.2-98.2 

2.4 ประเด็นที่ 4  มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามี 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด  
คิดเปนรอยละ 91.3  เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุก
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สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 71.5-100.0 และคณาจารยประจํามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน อยูในระดับปานกลาง-มากที่สุด คิดเปนรอยล ะ 92.5  เมื่อ
พิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมากที่สุด ทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 
81.9-100.0 

2.5 ประเด็นที่ 5 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํา
ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมากที่สุด   
คิดเปนรอยละ 82.0 และเมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก –  
มากที่สุด จํานวน 12 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 72.2-98.5 

คณาจารยประจํามีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปน
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.1 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก 
พบวา อยูในระดับมาก - มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 78.4-99.3 และสามารถนําผล
ที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.7 และเมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูใน
ระดับมาก - มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 78.4-99.3 

2.6 ประเด็นที่ 6  มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อ และการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 86.5 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก- มากที่สุด 
จํานวน 13 สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอยละ 73.6-97.0  และคณาจารยประจํามีการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
ส่ือและการเรียนรูของผูเรียน คิดเปนรอยละ 79.5  

2.7 ประเด็นที่ 7  มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํานําผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.3  และเมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา 
อยูในระดับมาก - มากที่สุด จํานวน 10 สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอยละ 73.7-98.5 
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3. การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา 

3.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.47)  และเมื่อพิจารณาจําแนกตาม
สาขาวิชา พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา ( X  = 4.36-4.89)   

3.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ 
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62)  และเมื่อพิจารณาจําแนก
ตามสาขาวิชา พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา ( X  = 4.35-4.65)   
 
ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
1.1 ผลการวิจัยประเด็นการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน 

รายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและ
แตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ในบางกิจกรรม เชน การปรับพื้นฐานความรูใหกับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวา ยังมีบางสาขาวิชา/สํานัก อยูในระดับนอย-นอยที่สุด ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรนโยบาย/สงเสริมใหคณาจารยมีการปรับพื้นฐานความรูใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหอยูในระดับมาก-มากที่สุดในทุกสาขาวิชา/สํานัก  

1.2 ผลการวิจัยประเด็นคณาจารยประจําจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการ 
ประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการสอนของคณาจารยประจํา ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลด
สัดสวนการถายทอดความรูของคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น โดยใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง พบวา อยูในระดับนอย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย/สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยใหมีกิจกรรมฝกปฏิบัติจริง
เพิ่มมากขึ้น 

1.3 ผลการวิจัยประเด็นคณาจารยประจํามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใน 
การพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนอยูในระดับมาก-มากที่สุด (ถาไมรวมระดับปานกลาง)  
ในภาพรวมยังถือวานอยอยู  มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีการจัดอบรมใหความรูในโปรแกรม
ตางๆ  สงเสริมใหคณาจารยมีการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนให
มากยิ่งขึ้น หรือมีนโยบายใหมีการเรียนการสอน e-Learning เพิ่มมากขึ้น และมหาวิทยาลัยควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อบํารุงรักษา จัดหา พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เครื่องมือใน
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การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ส่ือการสอนและสื่อ ICT ที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วใหทันสมัยอยูเสมอ 

1.4 การสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามีการประเมินผลการจัดการเรียน 
การสอนของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน
ของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมเกือบทั้งหมดอยู
ในระดับมากถึงมากที่สุด แตเมื่อจําแนกตามสาขาวิชา/สํานัก พบวาบางสาขาวิชายังอยูในระดับปาน
กลาง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและรณรงคใหคณาจารยประเมินผลในกิจกรรมตางๆ ที่กลาว
มาขางตนอยางตอเนื่องและรักษาอยูในระดับมากหรือยกระดับใหอยูระดับมากที่สุด โดยการจัด
อบรม/สัมมนาคณาจารยที่ยังไมมีประสบการณเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการประเมินดังกลาว การให
อาจารยเขารวมสังเกตการณในกิจกรรมที่มีอาจารยผูเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณสูงดําเนิน
กิจกรรมดังกลาว การจัดทําคูมือการประเมินประสิทธิภาพการสอนใหคณาจารยไดนําไปใชเปน
แนวทางปฏิบัติงานดานการจัดการสอน นอกจากนี้ ควรสงผลการวิจัยและขอเสนอแนะไปยัง
สาขาวิชาตางๆ เพื่อจะไดนําไปอางอิงเปนหลักฐานการประกันคุณภาพ และเปนแนวปฏิบัติตอไป 

1.5 ผลการวิจัยพบวา มีคณาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของ 
ผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมาก แตสวนใหญเปนการวิจัยเอกสาร
โดยการเขียนตําราเอกสารการสอน และประมวลสาระชุดวิชา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีนโยบาย
ที่เดนชัดในการสงเสริมใหคณาจารยทําการวิจัยประเมินสื่อการสอนทุกประเภทโดยเฉพาะสื่อหลัก  
และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยดวย เนื่องจากสื่อการสอนเปนหัวใจ
หลักของมหาวิทยาลัย 

1.6 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม คณาจารยเห็นวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม 
สนับสนุนการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ แมจะอยูในระดับมาก แตยังไมมีหลักฐานที่เดนชัดในการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบในการจัดเก็บขอมูลในเชิงประจักษเพื่อใชในการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
     2.1 ควรจัดทําเปนชุดโครงการวิจัยที่ดําเนินการโดยสาขาวิชา 
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   2.2 สาขาวิชาควรมีการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใน
ระดับหลักสูตร และหรือสาขาวิชา 

 2.3 ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญของมหาวิทยาลัย  
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Executive Summary 
 

          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   instructors 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 instructors’  learner-centered instruction  by  
using  questionnaires  as research tools.  Three hundred and thirty one out of  371 STOU  
instructors (89.2%)  returned questionnaires.  The studied samples  who returned questionnaires  
consisted  of   1)  6,168  out of  9,153  bachelor’s  degree students (67.4 %) attending intensive 
trainings  on professional experience courses  and 2) 637 out of  2,404  graduate’s  degree students 
(26.5 %) attending intensive trainings  on professional experience courses.  Various data were 
also gathered from 8  relevant  offices.  Quantitative data were analyzed as  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  Eighty  programs in 12 schools were provided  including  54 certificate/ bachelor’s 
degree  level  programs, 2 graduate certificate programs, 21  master’s  degree level programs,  and 
3 doctoral degree level programs, and 56 programs assigning the students to study as 
elective/independent studies.  
            1.2  Eight hundred courses were provided including  618 certificate/ bachelor’s  degree 
level courses,  5 graduate certificate courses,  170 master’s  degree level courses,  and 7  doctoral  
degree level courses. 
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             1.3 One hundred eight  e-learning courses in 10 schools were  provided including 39 
bachelor’s  degree level courses which  4,416  students attending and 69 master’s  degree level 
courses which 1,491 students attending (1 and 2 semester with repeated count) 
 1.4 Forty-one intensive trainings for professional experience courses at  bachelor ‘s  
degree level were provided 182  times by 12 schools to 16,737 students and  110 course special 
intensive trainings at  bachelor’s  degree level were provided by 6  schools to 1,702  students. 
               1.5 Twenty-nine  course skill supplementary practices at  bachelor’s  degree level were 
provided 29 times by 6 schools to 4,260 students. The students were totally satisfied with the 
practices at the high level (Mean = 4.45). 
                1.6 Supplementary tutorials were provided throughout the country  by 7 schools.   
About 11,410 from 118,534 students (10.06 %) attended   the tutorials and they were totally 
satisfied with  the instructors at the high level (Mean = 3.67).  
               1.7 Five interactive activities at graduate student level were provided to  37,404  
registered students and  36,490  students (97.5 %) participated  the activities (each activity with 
repeated count). 
                1.8 Course test bank  were collected from 173 courses, new tests from  336 courses, and 
improved tests from 323 courses. 
                1.9  Twenty-one computer usage and e-Learning  programs were provided to instructors  
in various programs  and 490 instructors participated the programs (each program with repeated 
count) 
              1.10 Three hundred and ninety  computer notebooks  were provided to instructors in 12 
schools  and 2 offices.  Computer service  with  263  computers were provided to the STOU 
students at  the main University and 70 computers at 10 Regional  Distance Education Centers  . 
A total of  22,531  students attended this service.   
              1.11 Library service was provided to the students on Monday-Saturday during office  
hour and  Sunday for the students attending intensive seminar for thesis courses.  A total of  
352,506  students and users attended  this service.  
2) Evaluation of  opinions relating to instruction of  the instructors 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 instructors to have knowledge and understanding  
target of education provision and University level programs and they had conducted their 
provision according to the specified guideline at the highest level (91.5 %). Classifying  by 
school/office, the instructors had  knowledge and understanding  at the high-highest levels   (84.7-
100 %) 
             2) 2nd topic STOU had measures for the instructors to  analyze  learner’s potential and 
understood  individual learners  of   bachelor’s  degree level at  the highest level (84.3 %)  
Classifying  by  school/office, about 13 schools/offices had measure at the high-highest  level 
(71.9-95.8).  STOU  instructors had utilized  the  results  to improve  instructor  plan in each 
course and each semester  more appropriately  at the high level (79.1). Classifying  by  
school/office,  about 11 schools/offices had utilized at  the high-highest  level (71.9-92.9).  
                 STOU had measures for the instructors to  analyze  learner’s potential and understood  
individual learners  of   graduate degree level at  the highest level (83.4 %)  Classifying  by  
school/office, about 12 schools/offices had measure at the high-highest  level (72.7-100.0).  
STOU  instructors had utilized  the results  to improve  instructor  plan in each course and  each 
semester more appropriately  at the high level (77.4).  Classifying  by  school/office,  about 9 
schools/offices had utilized  at  the high-highest  level (71.5-100.0).  
              3) 3rd topic STOU provided survey or research conduction or instruction efficiency 
evaluation based on learner-centered  and the instructors had utilized the results to improve 
instruction provision with experience provision based on learner-centered by  reducing  
proportion of transferring knowledge from the instructors and increasing actual practice and 
learning exchange among  students at the high-highest levels in 3 out of 4 activities (75.5-81.1 
%).  Classifying by  school/office, about  8 schools/offices had utilized  the results  at the high-
highest levels in 3 out of 4 activities (70.2-98.2 %).       
              4) 4th topic STOU had enhanced  the instructors to have capability in technology 
utilization for learning development of  the instructors and students at the highest level (91.3  %). 
Classifying by  school/office,  STOU had enhanced  the instructors in all  schools/offices  to have 
the capability  at the high-highest levels (71.5-100.0 %). The instructors had capability  in 
technology utilization for learning development of  the instructors and students at the moderate-
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highest level (92.5  %). Classifying by school/office,  the instructors in all schools had the  
capability at the highest level (81.9-100.0 %) 
           5) 5th topci STOU had supported the instructors to evaluate instruction provision  in 
accordance with  learning situation which provided  to learners  and based on learners’ 
development  in order to evaluate learning development  and  outcomes  by recognizing personal 
difference at  the highest level (82.0 %).  Classifying by  school/office,  STOU  had supported   
the  instructors in 12  schools/offices at the high- highest levels (72.2-98.5 %). 
                The instructors had evaluated  instruction provision  in accordance with  learning 
situation which provided  to learners  and based on learners’ development in order to evaluate 
learning development  and  outcomes  by recognizing personal difference at  the highest level 
(96.1 %). Classifying by  school/office,  the  instructors in all  schools/offices  had  evaluated   the 
instruction provision  at the high- highest levels (78.4-99.3 %).  The instructors could use the 
results  for adapting instruction provision in order to develop  learners with full their potential at 
the highest level (93.7 %). Classifying  by  school/office, the instructors could use the results at 
the high- highest levels (78.4-99.3 %). 
             6) 6th topic STOU had enhanced  the instructors to conduct  research for developing 
media and learning of  learners,  and utilize the results for developing learners at the highest level 
(86.5  %). Classifying by school/office,  STOU had enhanced  the instructors in 13 
schools/offices to conduct  the research at the high- highest levels (73.6-97.0  %). The instructors 
had conducted  the research for developing media and learning of  learners (79.5 %). 
             7) 7th topic STOU had enhanced  the instructors to utilize results of instruction evaluation 
to improve  their instruction for developing learners  with full their potential at the high level 
(79.3  %).  Classifying by school/office,  STOU had enhanced  the instructors in 10  
schools/offices to utilize the  results at the high- highest levels (73.7-98.5 %). 
3) Evaluation of  opinions of  the STOU students relating to efficiency of  the instructors‘  
learner-centered instruction was found that   
              3.1 The bachelor’s  degree students had opinions relating to efficiency of  the instructors’  
learner-centered instruction at the high level (Mean = 4.47).  Classifying by  school/office , the 
students in all schools had the opinions at the high-highest  level (Mean = 4.36-4.89).  



ฏ 
 

             3.2  The graduate degree students had opinions relating to efficiency of  the instructors ‘ 
learner-centered instruction at the highest  level (Mean = 4.62).  Classifying by  school/office , the 
students in all schools had the opinions at the high-highest  level (Mean = 4.35-4.65). 
Suggestions 
1.  Suggestions for utilizing research results 
            1.1 The research results  in aspect on  potential analysis of the learners and understanding 
of  the learners individually  and utilization the results to improve instruction plan in each  course 
and each semester more appropriately in some activities such as basic knowledge improvement  
for graduate students in some schools/offices were at the low-lowest level. Therefore,  the  
instructors in  all schools/offices  had opinion that STOU should have policy/support the 
instructors to  provide   more basic knowledge improvement  to  the graduate students at  the 
high-highest level. 
            1.2 The research results in aspect on the instructors had conducted survey or research 
conduction or instruction efficiency evaluation based on learner-centered  and utilized   the results 
to improve instruction provision with experience provision based on learner-centered  by  
reducing proportion of  transferring knowledge from the instructors and increasing actual practice 
and learning exchange among  students by allow the learners  to have actual practice were at the 
low level. Therefore, STOU should have policy/enhancement instruction provision of  more 
actual practice activities. 
          1.3  The research results in aspect on the instructors’ capability in technology utilization for 
learning development of  the instructors and students  at the high-highest levels (in case of 
excluding moderate level) was really low.  Therefore,  STOU should enhance training on various 
programs,  the instructors and learners to utilize technology in developing self-learning  or have 
more policy of e-Learning provision. Additionally, STOU should allocate budget for 
maintenance, provision, development, and improvement computer technology,  equipment for 
radio and television broadcasting production, instruction media, as well as ICT media in order to 
keep pace with dynamic changes.  
             1.4 STOU should promote the instructors to evaluate instruction provision which was in 
accordance with actual learning provision situation to the learners and based on learners’ 
development by evaluating  learning development  and  outcomes  through recognizing personal 
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difference  and utilizing  the results  for adapting instruction provision in order to develop  
learners with full their potential.  The research results showed that almost  activities were at the 
high-highest level.  Classifying by school/office, it was found that some schools/offices were at 
the moderate level. Therefore, STOU should promote and  campaign the instructors to sustainably 
evaluate various mentioned activities and maintain the high level or raise the high level towards 
highest level by providing trainings or seminars for the instructors without experience in order to 
supplement mentioned evaluation skills.  STOU should allow the instructors to be observers in 
the mentioned activities which had the instructors with high expertise or experience and  produce 
manual on instruction efficiency evaluation to the instructors in order to use as an guideline for 
instruction provision. Moreover, STOU should hand in research outputs  and suggestions to 
various schools in order to  use as reference for quality assurance evidence and as  guideline for 
further  practice. 
            1.5 The  research results showed that   the instructors had  conducted  researches  for 
developing media and learning of  learners,  and utilize the results for developing learners at the 
highest level but most of  them  were documentary research by writing instruction textbooks and 
course detail-integrated documents. Therefore,  STOU should have  prominent policy in 
promoting the instructors to conduct various media evaluation, particulary,  main media and 
utilize research results to improve STOU instruction media since instruction media were  the  core  
of the University.  
           1.6 Eventhough the instructors rated that STOU had overall promoted utilization of 
instruction evaluation to improve instruction provision for developing  learners with full their 
potential at  the high level, but  prominent evidences had not been found. Therefore, the 
University should have visual  system of  data collection  in order to further use in University 
quality assurance.   
2. Suggestions for conducting further research 
          2.1  This  research topic should be conducted  as a set  project which the schools have to be 
responsible. 
         2.2  The schools should have efficiency evaluation of  learner-centered instruction  at the 
program and/or school level.  
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          2.3 STOU should have development of database of  efficiency evaluation of  learner-
centered instruction.    
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อบรมเขมพิเศษชุดวิชา ระดบัปรญิญาตรี ปการศกึษา  2552………………. 
 

102 
ตารางที่ 4.7   จํานวนการจดัฝกปฏิบัติเสรมิทักษะชุดวิชา นักศึกษาปรญิญาตรี (จําแนก

ตามสาขาวิชา)  ปการศกึษา 2552 และการประเมินความพงึพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ………………………………............................. 

 
 

103 
ตารางที่ 4.8   จํานวนและรอยละของนักศกึษาระดับปรญิญาตรีที่เขารบัการสอนเสรมิ 

และการประเมิน ความพึงพอใจของนักศกึษาตออาจารยสอนเสริม   
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สูงสุด และประสบการณการสอนใน มสธ. ……………………………… 
 

107 
ตารางที่ 4.11 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจําที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที ่ ช่ือตาราง หนา 
ตารางที่ 4.12   จํานวนและรอยละของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี จําแนกตามเพศ อาย ุ… 111 
ตารางที่ 4.13   จํานวนและรอยละของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี จําแนกตามหลักสูตรที่

เขาศึกษา…………………………………………………………………… 
 

112 
ตารางที่ 4.14   จํานวนและรอยละของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี จําแนกตามปการศึกษาที่

เขาศึกษา ………………………………………………………………....... 
 

113 
ตารางที่  4.15   จํานวนและรอยละของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี จําแนกตามสาขาวิชาที่

เขาศึกษา ………………………………………………………………….. 
 

114 
ตารางที่  4.16   จํานวนและรอยละของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี จําแนกตามภูมลิําเนา

ปจจุบัน ……………………………………………………………………. 
 

115 
ตารางที่  4.17   จํานวนและรอยละความพึงพอใจของนักศกึษาระดับปรญิญาตรีที่มีตอ

ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวม  
 

115 
ตารางที่ 4.18   จํานวนและรอยละของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ … 116 
ตารางที่ 4.19   จํานวนและรอยละของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามหลักสตูรที่

เขาศึกษา…………………………………………………………………… 
 

117 
ตารางที่ 4.20   จํานวนและรอยละของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามปการศกึษา

ที่เขาศึกษา…………………………………………………………………. 
 

118 
ตารางที่  4.21   จํานวนและรอยละของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามสาขาวชิาที่

เขาศึกษา…………………………………………………………………… 
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ตารางที่  4.22   จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามภูมิลําเนา

ปจจุบัน…………………………………………………………………….. 
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ตารางที่  4.23   จํานวนและรอยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอระบบ 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวม ………….. 
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ท 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่ ชื่อตาราง หนา 
ตารางที ่4.24 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีความรู ความเขาใจ รูเปาหมาย

ของการจัดการศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด (ประเด็นท่ี 1) 
 

120 
ตารางที่ 4.25 รอยละของคณาจารยประจาํมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจดั

การศกึษา และดําเนินการไดตามแนวทางทีก่ําหนด  จําแนกตามสาขาวิชา / 
สํานัก  (ประเด็นที่ 1) ……………………………………………………… 

 
 

121 
ตารางที่ 4.26 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามกีารวเิคราะหศักยภาพของผูเรยีน

และเขาใจผูเรยีนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศกัยภาพผูเรียนนี้มา
ปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น (ระดับปรญิญาตรี) (ประเด็นท่ี 2) ……………………… 

 
 
 

122 
ตารางที่ 4.27 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามกีารวเิคราะหศักยภาพของผูเรยีน

และเขาใจผูเรยีนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศกัยภาพผูเรียนนี้มา
ปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ระดับปรญิญาตรี)  
(ประเดน็ที่ 2) ……………………………………………………………… 

 
 
 
 

124 
ตารางที่ 4.28 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามวีธิีการปฏิบัติเพ่ือวิเคราะห

ศักยภาพและเขาใจผูเรยีนเปนรายบุคคล (ระดับปรญิญาตรี) (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) …………………………………………………………….. 

 
 

125 
ตารางที่ 4.29   จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามกีารวเิคราะหศักยภาพของผูเรยีน

และเขาใจผูเรยีนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศกัยภาพผูเรียนนี้มา
ปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น (ระดับบัณฑิตศึกษา) (ประเด็นที่ 2) ……………………… 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที่ ชื่อตาราง หนา 

ตารางที่ 4.30 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามกีารวเิคราะหศักยภาพของผูเรยีน
และเขาใจผูเรยีนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศกัยภาพผูเรียนนี้มา
ปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ระดับบณัฑิตศึกษา)  
(ประเดน็ที่ 2) ……………………………………………………………… 

 
 
 
 

129 
ตารางที่ 4.31 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามวีธิีการปฏิบัติเพ่ือวิเคราะห

ศักยภาพและเขาใจผูเรยีนเปนรายบุคคล (ระดับบณัฑิตศกึษา) (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) ……………………………………………………………. 

 
 

130 
ตารางที่  4.32    จํานวนและรอยละของคณาจารยประจําจดัใหมีการสํารวจหรือการวิจยัหรือ

การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  และนําขอมูลที่
ไดมาปรบัปรุงพัฒนาการจดัการสอนของคณาจารยประจาํ ใหเปนการจดั
ประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอด
ความรูของคณาจารย และเพิม่สัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลีย่น
เรยีนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (ประเด็นท่ี 3)…… 

 
 
 
 
 

132 
ตารางที่ 4.33  รอยละของคณาจารยประจาํจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการ

ประเมินประสทิธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และนําขอมลูที่
ไดมาปรบัปรุงพัฒนาการจดัการสอนของคณาจารยประจาํ  ใหเปนการจัด
ประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอด
ความรูของคณาจารย และเพิม่สัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลีย่น
เรยีนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก  (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) (ประเดน็ที่ 3) …………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

133 
ตารางที่ 4.34 จํานวนและรอยละของการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยใีนการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียน  (ประเด็นท่ี 4 ) ……………………………………………………. 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่ ชื่อตาราง หนา 
ตารางที่ 4.35 จํานวนและรอยละของการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยใีนการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียนจําแนกตามสาขาวิชา/สํานัก  (ประเด็นที่ 4 ) ………………………. 

 
 

135 
ตารางที ่4.36 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีความสามารถในการใช

เทคโนโลยใีนการพัฒนาการเรยีนรูของตนเองและผูเรยีน  (ประเดน็ท่ี 4 )… 
 

136 
ตารางที่ 4.37 รอยละของคณาจารยประจาํมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ

พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรยีนอยูในระดบัมาก-มากที่สุด  จําแนก
ตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นที่ 4 ) ……………………………………... 

 
 

137 
ตารางที่ 4.38 จํานวนและรอยละของการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามีการ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ี
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผล
การเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลท่ีไดมา
ปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพได (ประเด็นที่ 5) ……………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

138 
ตารางที่  4.39 จํานวนและรอยละของการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามกีาร

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจาํมหาวิทยาลยัท่ี
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูทีจ่ัดใหผูเรยีนและอิงพัฒนาการของผูเรยีน 
โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมนิเพื่อตัดสินผล
การเรยีนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลท่ีไดมา
ปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพได จาํแนกตามสาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นท่ี 5)…………………... 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที่ ชื่อตาราง หนา 

ตารางที่ 4.40 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรู
ที่จัดใหผู เรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลท่ีไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการ
สอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได (ประเด็นที่ 5) 

 
 
 
 
 

140 
ตารางที่ 4.41 รอยละของคณาจารยประจาํมีการประเมนิผลการจดัการเรียนการสอนของ

คณาจารยประจํามหาวิทยาลยัท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมนิเพื่อพัฒนาการ
เรยีนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรยีนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและสามารถนาํผลทีไ่ดมาปรบัเปลี่ยนการจดัการสอนของ
คณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพได จําแนกตามสาขาวิชา / 
สํานัก (ประเดน็ท่ี 5). ……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

143 
ตารางที ่4.42 จํานวนและรอยละของการสงเสริมทําใหคณาจารยประจาํทําวิจยัเพ่ือพัฒนา

สื่อและการเรยีนรูของผูเรยีนและนําผลการวจิัยไปใชเพือ่พัฒนาผูเรยีน 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที่ ชื่อตาราง หนา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยในระบบเปด ยึดหลักการศึกษา

ตลอดชีวิต  มุงพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแกผูประกอบอาชีพและขยาย
โอกาสทางการศึกษาสําหรับผูสําเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความตองการของบุคคลและสังคม  โดย
มีพันธกิจหลัก 4 ประการคือ (1) พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุงผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และ(2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงพัฒนาชุมชน องคกร 
สถาบันในสังคม เพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู และสังคมฐานความรู (3) วิจัยเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาองคความรูและภูมิปญญาไทย (4) อนุรักษ ศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจสนับสนุน 1 
พันธกิจ ซ่ึงเปนพันธกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ทําหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานของทุกพันธกิจ และการพัฒนาองคกรโดยรวม (กองแผนงาน 2552 : 3-1)   

มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษาที่เอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถใชเวลาวางศึกษาดวย
ตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียนตามปกติ เปนวิธีการศึกษาดวยระบบการศึกษาที่เรียกวา “ระบบ
การศึกษาทางไกล” ซ่ึงเปนระบบการศึกษาที่เปดโอกาสใหนักศึกษาที่อยูในทองถ่ินตางๆ สามารถ
ศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตามความพรอม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง จากสื่อ
ประสมประเภทสิ่งพิมพในรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียงประกอบชุดวิชา 
และหนังสืออานประกอบตางๆ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน และการสอนเสริม
ตามศูนยบริการการศึกษา การจัดการศึกษาดังกลาวสอดคลองความหมายของ กระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2551:155)   

ในป พ.ศ. 2553  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะ
หนวยงานที่ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดมีการ
ประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใชตัวช้ีวัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัด
การศึกษาตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา “การ
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จัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวา 
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด” โดยใหกรอบการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหอาจารยประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการ
สอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูมากที่ สุด เชน การเปดโอกาสใหผู เรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยสวนบุคคล การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและ
นอกคณะ โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัดประสบการณที่เนน
ผู เ รียนเปนสําคัญโดยการกําหนดจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียน มีการเรียน
การสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง โดย ก.พ.ร.ไดกําหนดประเด็นการ
พิจารณาความสําเร็จ 7 ประเด็นนั้น 
 การประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของมสธ. มหาวิทยาลัยได
ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิและคณะทํางานเพื่อทําการวิจัยและจัดทํา
สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยสอบถามจากคณาจารยโดยตรง  สอบถามจาก
นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ   ซ่ึงจะทําใหไดรายงานการวิจัยที่สะทอนประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญครอบคลุมทุกประเด็นที่ ก.พ.ร.กําหนด และมหาวิทยาลัยนําผลการวิจัยไปใชในกรปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2.2 เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยประจําสาขาวิชาตางๆ ของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวช้ีวัดที่  17 ของ ก.พ.ร. 

2.3 เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่ 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 



3 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1   การวิจัยคร้ังนี้มุงประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยประจําของ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 3.2  กลุมผูใหขอมูล เปนคณาจารยที่ทําหนาที่สอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชาและ 2 สํานัก 
จํานวน 371 คน (ไมรวมคณาจารยที่ลาศึกษาตอ)  และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการอบรม
เขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 1/2552 ในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552 
จํานวน  12 สาขาวิชา  จํานวน   9,153 คน  และบัณฑิตศึกษาที่ เขารับการอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 2/2552 ในชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม 2553 จํานวน 9 
สาขาวิชา จํานวน  2,404 คน 
 3.3   ตัวแปรสาํคัญในการประเมิน ประกอบดวย 
  3 . 3 . 1   ข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบดวย จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน จํานวนหลักสูตรที่
กําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จํานวนชุดวิชาที่เปดสอน  จํานวนการจัด
อบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนการจัดอบรมเขมพิเศษ
ชุดวิชาใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร 
(e-Learning) จํานวนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขา
รับการสอนเสริม และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยสอนเสริม ขอมูลการจัด
กิจกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา             
  3.3.2  ความคิดเห็นเกีย่วกับการสอนของคณาจารยประจาํสาขาวิชาตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวช้ีวัดที่ 17 ของ ก.พ.ร. 
ประกอบดวย 
   1) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยาง
นอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 
   2) สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยาง
นอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและ
แตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   3) สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่
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ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการ
ถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียนใหมากขึ้น  
   4) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวน
ใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
   5) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวน
ใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจํา
ของสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพได   
   6) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยาง
นอยรอยละ 75 ของคณาจารย) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไป
ใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ในกรณีที่ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และในกรณีได
จัดหาสื่อสําเร็จรูปที่มาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เชน ส่ือ
วิทยาศาสตร ส่ือสําเร็จรูป ส่ือเทคโนโลยี เปนตน สถาบันอุดมศึกษาตองมีเกณฑในการคัดเลือกและ
พิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใชส่ือในการพัฒนาผูเรียนดวย 
   7) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ 
(อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
  3.3.3  ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
4. นิยามศัพท 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หมายถึง มหาวิทยาลัยเปดที่ใชระบบการศึกษาทางไกลที่
เอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถใชเวลาวางศึกษาดวยตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียนตามปกติ โดย
นักศึกษาสามารถศึกษาจากสื่อประสมประเภทสิ่งพิมพในรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝก
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ปฏิบัติ เทปเสียงประกอบชุดวิชา และหนังสืออานประกอบตางๆ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการ
วิทยุโทรทัศน และการสอนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของ
คณาจารย ตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวช้ีวัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ประกอบดวย 1) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด  2) สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทํา
ใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มา
ปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   
3) สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
สอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และ
เพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น  4) สถาบันอุดมศึกษามี
การสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) 
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
5) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 
ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถ
นําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได 6) สถาบันอุดมศึกษา 
มีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารย) ทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ในกรณีที่ทําการวิจัย
เพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และในกรณีไดจัดหาสื่อสําเร็จรูปที่มาตรฐานสากล และเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เชน ส่ือวิทยาศาสตร ส่ือสําเร็จรูป ส่ือเทคโนโลยี เปนตน 
สถาบันอุดมศึกษาตองมีเกณฑในการคัดเลือกและพิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใชส่ือ
ในการพัฒนาผูเรียนดวย  7) สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ 
(อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ หมายถึง ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนในเรื่อง การมีวัตถุประสงคการสอนหรือการจัดกิจกรรมชัดเจน
การถายทอดความรูของวิทยากร การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู การสรุปสาระสําคัญ เปด
โอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง การใชเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ความเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน 

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุก 
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการ
จัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 การวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่ มสธ. จัดขึ้นโดยยึดหลักความสอดคลองกับความรู ความสามารถและ
ประสบการณของผูเรียนเปนรายบุคคล 

การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติ
จริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน  หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ มสธ.จัด
ขึ้นในระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผูสอนมีการลดการถายทอด
ความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน 

การสอนเสริมแบบปกติ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีขึ้นเพื่อมุง
เสริม เนื้อหาสาระในเอกสารการสอนหรือส่ืออ่ืน ๆ ที่นักศึกษาไดศึกษาดวยตนเอง ใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยคณาจารย มสธ. หรือผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให
ทําหนาที่เปนอาจารยสอนเสริม  ทั้งนี้ การเขารับฟงการสอนเสริมนักศึกษาไมตองเสียคาใชจายใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมปฏิสัมพันธทางวิชาการที่มุงเนนให
นักศึกษาไดรับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู ทักษะ และประสบการณ ตลอดจนพัฒนาความรู ความ
เขาใจของนักศึกษาใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาจากสื่อเอกสารการสอน หรือส่ือ 
อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยมาแลว 

การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัย
กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของชุดวิชาประสบการณวิชาชีพทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงแบง
ออกเปนภาคทฤษฎีโดยนักศึกษาตองเขาสอบในสนามสอบ และภาคปฏิบัติที่นักศึกษาทุกคนตอง
เขาอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดให มีระยะเวลาในการเขาอบรมจํานวน 4 ½ วัน 
นักศึกษาทุกสาขาวิชาจะสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกลาวไดในภาคการศึกษาที่คาดวาจะ



7 
 

สําเร็จการศึกษา หรือเหลือชุดวิชาไมเกิน 3 ชุดวิชาสุดทาย ทั้งนี้กําหนดใหมีการประเมินผลคะแนน
นักศึกษาระหวางการเขาอบรมเขมฯ และการสอบภาคปฏิบัติในสนามสอบ เทากับ 60:40 

การอบรมเขมพิเศษชุดวิชา หมายถึง การจัดอบรมในชุดวิชาที่มีเนื้อหาคอนขางยากเพื่อให 
ความชวยเหลือนักศึกษาที่ศึกษาชุดวิชาในโครงสรางหลักสูตรเหลือไมเกิน 3 ชุดวิชาสุดทายก็จะ
สําเร็จการศึกษาหรือนักศึกษาที่ใกลจะหมดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแตยังสอบไมผานใน
ชุดวิชาที่จัดอบรมเขมพิเศษมาแลวไมนอยกวา 1 ภาค การศึกษาใหมีโอกาสสําเร็จการศึกษาตาม 
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  ซ่ึงมีความหมายคือ 

P   ยอมาจาก   Participation แปลวา การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
C   ยอมาจาก   Contribution แปลวา การนําเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน 
R   ยอมาจาก   Result แปลวา คุณภาพของผลงาน 

 คณาจารย หมายถึง อาจารยประจาํที่ทําหนาที่สอนในมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้นับเฉพาะอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ  
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1 นําผลการวิจัยไปจัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ 17 เพื่อเปนหลักฐาน 
ยืนยันในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใน
ปงบประมาณ 2553 
 5.2 นําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง  พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
  การวิจัยเร่ืองประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2553  ผูวิจัยได
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความหมาย แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและขอมูลเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใช
เปนแนวทางในการศึกษา โดยลําดับเนื้อหาการนําเสนอดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. ประเด็นการประเมินผล ตัวช้ีวัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1.  ขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1.1  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
     1.1.1 ปณิธาน 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยในระบบเปด ยึด
หลักการศึกษาตลอดชีวิต มุงพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแกผูประกอบ
อาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาตอสําหรับ มัธยมศึกษา เพื่อสนองความตองการของบุคคลและ
สังคม  ดวยการจัดระบบการ เรี ยนการสอนทางไกล  ซ่ึ งใช ส่ือการสอนทางไปรษณีย 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและวิธีการอื่น ที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมตองเขา
ช้ันเรียนตามปกติ  

     1.1.2 วิสัยทัศน  (ในชวงป พ.ศ. 2552-2556) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนมหาวิทยาลัยเปดที่ใชระบบการศึกษา
ทางไกลชั้นนําของโลก ใหการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับทุกคน (กองแผนงาน 2552 : 3-1) 

     1.1.3 พันธกิจ  (ในชวงป พ.ศ. 2552-2556) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี 4 พันธกิจหลักที่สําคัญที่รับใชสังคม คือ  
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(1) พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุงผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ (2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงพัฒนาชุมชน องคกร สถาบันในสังคม เพื่อนําไปสู
สังคมแหงการเรียนรู และสังคมฐานความรู (3) วิจัยเพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรูและภูมิ
ปญญาไทย (4) อนุรักษ ศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจสนับสนุน 1 พันธกิจ ซ่ึงเปนพันธกิจที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของทุกพันธกิจ 
และการพัฒนาองคกรโดยรวม (กองแผนงาน 2552 : 3-1) 
 

1.2  การแบงสวนราชการ 
 มหาวิทยาลัยแบงสวนราชการออกเปนดังนี้ 

     1.2.1 สาขาวิชาตางๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเทาคณะ รับผิดชอบงานดานวิชาการ  
(สํานักทะเบียนและวัดผล 2552 : 11-13) ดังนี้ 

1) สาขาวิชาศิลปศาสตร 
2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
3) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
4) สาขาวิชานิติศาสตร 
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
7) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 
8) สาขาวิชารัฐศาสตร 
9) สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
10) สาขาวิชานิเทศศาสตร 
11) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
12) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

 
     1.2.2  สถาบัน สํานักตางๆ  9 สํานัก 1 สถาบัน  ซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุน ทําหนาที่ 

ประสานงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (สํานักทะเบียนและวัดผล 2552 : 14-16) ดังนี้  

1) สํานักวิชาการ 
2) สํานักทะเบียนและวัดผล 
3) สํานักบรรณสารสนเทศ 
4) สํานักบัณฑิตศึกษา 
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1.2.3 ศูนยวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งศูนยวิทยพัฒนา จํานวน 10 ศูนย เพื่อ

ใหบริการดานการเรียนการสอน และบริการวิชาการกระจายไปสูสวนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ โดยแตละศูนยมีขอบเขตการบริการครอบคลุมจังหวัดใกลเคียง 5-10 จังหวัด ดังนี้ (สํานัก
ทะเบียนและวัดผล 2552 : 16-18) 

1) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลําปาง 
2) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสุโขทัย 
3) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค 
4) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุดรธานี 
5) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุบลราชธานี 
6) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครนายก 
7) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรี 
8) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจันทบุรี 
9) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช 

10) ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยะลา 
 
1.3 การจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใชระบบการเรียนการสอนทางไกล เพื่อถายทอด 
ความรูและประสบการณแกนักศึกษาดวยการจัดสาระของหลักสูตรเปนชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหา
สาระและประสบการณตางๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางมีระบบในรูปของชุด
การสอน เรียกวา “ชุดวิชา” ซ่ึงแตละชุดวิชามีคาไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทวิภาค ชุดวิชาหนึ่งแบง
หนวยการสอนออกเปน 15 หนวย แตละหนวยการสอนใชเวลาศึกษาประมาณ 12 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษา 

5) สํานักบริการการศึกษา 
6) สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
7) สํานักคอมพิวเตอร 
8) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9) สํานักพิมพ  

10) สํานักการศึกษาตอเนื่อง 
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ปกติ แตละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห ในแตละภาคการศึกษานักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรีจะตองลงทะเบียนเรียนอยางนอย 1 ชุดวิชาแตไมเกิน 3 
ชุดวิชา สวนระดับบัณฑิตศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนอยางนอย 1 ชุดวิชาแตไมเกิน 2 ชุดวิชา 
จนกวาจะครบจํานวนชุดวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีระยะเวลาไมเกิน 3 เทาของ
ระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดสอนที่ 6 ระดับ คือ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ป และ 2 ป 
- หลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป และ 3 ป 
- หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
- หลักสูตรปริญญาโท 
- หลักสูตรปริญญาเอก 

ทุกหลักสูตรที่เปดสอน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรอง 
คุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเทากับคุณวุฒิของผูจบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยของรัฐโดยทั่วไปและหากเขารับราชการจะไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนใน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนเชนเดียวกับผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงอื่น 

 
1.4 ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
     1.4.1 ระดับปริญญาตรี 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใชระบบการศึกษาที่เอื้ออํานวยใหนักศึกษา
สามารถใชเวลาวางศึกษาดวยตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียนตามปกติ เปนวิธีการศึกษาดวยระบบ
การศึกษาที่เรียกวา “ระบบการศึกษาทางไกล” 
  ระบบการศึกษาทางไกลเปนระบบการศึกษาที่เปดโอกาสใหนักศึกษาที่อยูใน
ทองถ่ินตางๆ สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตามความพรอม ความสะดวก และความสนใจ
ของตนเอง จากสื่อประสมประเภทสิ่งพิมพในรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียง
ประกอบชุดวิชา และหนังสืออานประกอบตางๆ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน 
และการสอนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา 
  เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
ความชวยเหลือจากบุคคลอื่นนอยที่สุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใชระบบการถายทอด
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ความรู เนื้อหาสาระ ประสบการณ รวมทั้งการประเมินผลการศึกษาดังนี้ (สํานักทะเบียนและวัดผล 
2552 : 20-26)  
 

1)  การศึกษาจากวัสดุการศึกษาท่ีสงใหทางไปรษณีย 
  ก. เอกสารการสอนประจําชุดวิชา เอกสารการสอนประจําชุดวิชาประกอบดวย
คําอธิบายชุดวิชา วัตถุประสงคของชุดวิชา รายชื่อหนวยการสอน วิธีการศึกษา ตลอดจนแผนการ
สอนของหนวยตางๆ เนื้อหาสาระในเอกสารการสอนจัดอยูในรูปบทเรียนแบบโปรแกรม ซ่ึง
นักศึกษาจะตองศึกษาเอกสารการสอนทุกหนวยอยางละเอียดพรอมทั้งทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนด
ไวในแตละหนวย 
  ข. แบบฝกปฏิบัติประจําชุดวิชา ประกอบดวยคําชี้แจงในการใชแบบฝกปฏิบัติ 
รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยการสอน แบบประเมินผลตนเองกอนและหลังเรียน ที่วางสําหรับบันทึก
สาระสําคัญ ทํากิจกรรมและทํารายงาน รวมทั้งแบบทดสอบประจําหนวย 
  ค. ซีดีเสียงประจําชุดวิชา มหาวิทยาลัยไดผลิต ซีดีเสียงประจําชุดวิชา ใชคูกับ
เอกสารการสอน เพื่อขยาย เสริม หรือสรุปเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนใหชัดเจนยิ่งขึ้น 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 
  นอกจากการศึกษาจากวัสดุการศึกษาสงใหทางไปรษณียแลว มหาวิทยาลัย
ใหบริการสื่อการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนใหกับนักศึกษา และผูสนใจใน
การศึกษาดวยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่หลากหลายมากขึ้น ไดแก ซีดีรอมประกอบชุดวิชา 
รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน และรายการ ON DEMAND ทางเครือขาย
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย  
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 2)  การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง 
  มหาวิทยาลัยจัดใหมีรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษา
ทั่วไป ชุดวิชาแกน หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 10 – 12 รายการ ความยาวรายการละ 20 
นาที เพื่อเสริมเนื้อหาเปนการขยายโลกทัศนใหกับนักศึกษา จากขอมูลและวิทยากรผูมีประสบการณ 
นักศึกษาสามารถรับฟงรายการดังกลาวไดตามตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงที่
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 Video Webcast 
 

3)  การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน 
  มหาวิทยาลัยจัดใหมีรายการวิทยุโทรทัศนเปนสื่อเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุด
วิชาแกน หรือชุดวิชาเฉพาะชุดวิชาละ 3 – 5 รายการ ความยาวรายการละ 20 นาที มุงขยายเนื้อหาที่
เขาใจยากดวยการแสดงเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่สมจริง ถายทอดทัศนะของวิทยากรในแงมุม
ตางๆ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสงตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศนแตละภาคการศึกษาให
นักศึกษาทุกคนลวงหนา ในขาวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือติดตามชมรายการวิทยุ
โทรทัศน Internet ไดที่ www.stou.ac.th คลิกที่ Webcasting และคลิก Stou 1 
 

4)  การศึกษาจากรายการ ON DEMAND ทางเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 
เพื่ อ เพิ่มอีกชองทางในการเรียนของนักศึกษาในรายการศึกษาทางไกล 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําฐานขอมูลรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศนเปนรายการ ON 
DEMAND ทางเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาสามารถเลือกรับฟง – รับชม
รายการยอนหลังไดตามตองการ โดยติดตอที่ http://www.stou.ac.th คลิกที่ Webcasting และคลิกที่ 
Media on Demand เพื่อสืบคนหารายการยอนหลังที่ตองการ 
  

5)   การศึกษาจากสื่อคอมพิวเตอร 
  มหาวิทยาลัยไดผลิตสื่อคอมพิวเตอรเปนสื่อเสริมสําหรับนักศึกษาอีกชนิดหนึ่ง  
เรียกวาชุด e-Learning แบงเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบออนไลน (On-line) และรูปแบบออฟไลน 
(Off-line) 

ก. รูปแบบออนไลน (On-line) โดยผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่
จะเขามาใชบริการไดตองเปนนักศึกษาภาคปกติ และ/หรือผูเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร โดย



14 

นักศึกษาเขาไปที่เว็บไซตของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th  ขวามือคลิกที่แบนเนอร STOU e-
Learning   จะปรากฏไอคอนตางๆ ใหเลือก นักศึกษาคลิกที่ไอคอนชุดวิชาที่เปดใหบริการ เพื่อ
ตรวจสอบรายชื่อชุดวิชา e-Learning ที่เปดใหบริการในภาคการศึกษานั้นๆ  

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังไดจัดทําชุด e-Learning สําหรับบริการแกสังคม จํานวน 1 ชุด
วิชา คือชุดวิชาภาษาอังกฤษระดับตน : ไวยกรณ โดยนักศึกษา และ/หรือ ประชาชนทั่วไปสามารถ
เขาไปศึกษาได โดยเขาไปที่แบนเนอร STOU e-Learning   คลิกไอคอนล็อกอิน  ตรงเมนูบารจะ
ปรากฏขอความสํารวจรายวิชา หรือ Browse courses คลิกสํารวจรายวิชา จะปรากฏขอความคําวา 
หมวด ภายใตหมวดจะมีขอความยอยตางๆ ใหนักศึกษาคลิกเลือกที่บริการสังคม 

ข .  รูปแบบออฟไลน  (Off-line)  โดยศึกษาจากซีดีรอม  ( ชุดการสอนดวย
คอมพิวเตอร หรือCAI) เปดใหบริการฟรีและจัดจําหนาย นักศึกษาสามารถมาขอรับบริการได โดย
ไมเสียคาใชจายที่ สํานักบรรณสารสนเทศ มสธ. และศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 10 แหง ไดแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย ลําปาง จันทบุรี อุดรธานี ยะลา นครนายก และ
นครสวรรค ชุดวิชาที่เปดใหบริการไดแก 11201 คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร 20302 สถิติวิจัย
และการประเมินผลการศึกษา 30205 คณิตศาสตรและสถิติ 32429 การบัญชีรัฐบาลการบัญชีกองทุนฯ 
60310 สถิติเศรษฐศาสตรและธุรกิจ 70205 วิทยาศาสตรคหกรรมศาสตร 96402 คอมพิวเตอรกับการ
บัญชี ชุดการสอนภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร : ไวยากรณ การพูด การฟง เร่ือง Hello and 
Goodbye และ Getting Around ในกรณีที่นักศึกษาไมสะดวกมาใชบริการ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด มหาวิทยาลัยไดจัดทําซีดีรอมเพื่อจัดจําหนายใหแกนักศึกษาไดส่ังซื้อไปศึกษาดวยตนเองที่
บาน รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอรชวยที่เปน On-line และ Off-line มหาวิทยาลัยจะ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบในขาว มสธ. และเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตอไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยคอมพิวเตอรชวยสอน สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท 0 2504 7415 – 8 หรือ E-mail address : cscassir@stou.ac.th โดยแจงขอมูล ช่ือ-ช่ือสกุล 
รหัสประจําตัวนักศึกษาสาขาวิชาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหชัดเจน 
 

6)  การบริการดานการสอนเสริม 
  การสอนเสริมเปนบริการทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษาในบางชุด
วิชาที่มีเนื้อหายากและนักศึกษาสอบไมผานเปนจํานวนมาก โดยคณาจารยผูทรงคุณวุฒิเปนผูเสริม
ความรูความเขาใจเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนดวยตนเองใหกวางยิ่งขึ้น ตลอดจนสรางความ
กระจางดวยการตอบปญหาขอสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารการสอนที่ศึกษา  การบริการสอน
เสริมดังกลาวนักศึกษาเขารวมกิจกรรมไดโดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด  
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 ทั้งนี้ การจัดสอนเสริมจะจัดใหมีขึ้นในวันเสาร-อาทิตย ณ ศูนยบริการการศึกษาที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. วัตถุประสงคของการสอนเสริม การสอนเสริมมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 4 
ประการ คือ 
   ก) สรุปเนื้อหาสาระของหนวยหรือชุดวิชาในบางประเด็นที่ยาก ซ่ึง
นักศึกษาอาจไมเขาใจจากการอานเอกสารการสอนหรือประมวลสาระชุดวิชา การทํากิจกรรมใน
แบบฝกปฏิบัติหรือแผนการศึกษาและคูมือการศึกษา 
   ข) เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัยในเนื้อหาสาระที่ศึกษาในชุด
วิชาที่เปดใหมีการสอนเสริมและไดรับฟงคําตอบ คําเฉลยปญหาที่นักศึกษาสงสัยของใจ 
   ค) ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมสอนเสริม เชน สถานการณ
จําลอง กลุมสัมพันธ การวิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็น เปนตน 
   ง) ใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบปะอาจารย เพื่อนนักศึกษา และสราง
เครือขายเพื่อการติดตอส่ือสารในการเรียน การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียนโดยทั่วไป 
และการใหคําแนะนําการแกไขปญหาสวนตัวบางประการที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาเลาเรียน 
  ข. จํานวนวันสอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดกําหนดจํานวนวัน
สอนเสริมตามลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน 3 แบบ ดังนี้ (แตละชุดวิชาเลือกเพียงแบบใดแบบหนึ่ง
เทานั้น) 
   ก) แบบที่ 1 แบบสอน 2 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 5 ช่ัวโมง (รวม 10 ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษา) 
   ข) แบบที่ 2 แบบสอน 3 คร้ังๆ ละ 1 วันๆ ละ 5 ช่ัวโมง (รวม 15 ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษา) 
   ค) แบบที่ 3 แบบสอน 2 คร้ังๆ ละ 1 วันติดกัน (เสาร-อาทิตยติดกัน) วัน
ละ 5 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา) 
  ค. วิธีการสอนเสริม การสอนเสริม จะเปนการสรุปเนื้อหาสาระของบางหนวย 
หรือชุดวิชาในบางประเด็นที่ยากสลับซับซอน ซ่ึงนักศึกษาอาจไมเขาใจหลังจากที่ไดศึกษาจาก
เอกสารการสอน ทํากิจกรรมในแบบฝกปฏิบัติ หรือแผนการศึกษา และคูมือการศึกษามาแลว โดย
คณาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยจะทําหนาที่เปนอาจารยสอนเสริม 
  ง. สถานที่สอนเสริม มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยบริการการศึกษาจังหวัด
และศูนยบริการการศึกษาภาคที่กระจายอยูทั่วประเทศเปนสถานที่สอนเสริมในแตละภาคการศึกษา  
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  จ. ประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับ นักศึกษาจะไดรับความรูและมีโอกาสสอบถาม
ปญหาขอสงสัยจากอาจารยสอนเสริมและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษาดวยกัน 
นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามปญหาดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรง เชน ปรึกษาปญหาดาน
การเรียน การลงทะเบียนเรียน การศึกษาเอกสารการสอนใหประสบผลสําเร็จ เปนตน  
  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบกําหนดการสอนเสริมไดจากตารางสอนเสริมซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะจัดสงใหพรอมกับขาว มสธ. ลวงหนากอนการสอนเสริมประมาณ 1 เดือน หรือทาง 
www.stou.ac.th           สํานักบริการการศึกษา           ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค                
ตารางสอนเสริม 
  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดจัดใหมีการสอนเสริมในรูปแบบอื่นๆ อีก ซ่ึง
รายละเอียดเกี่ยวกับวัน/เวลา และชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริม สํานักบริการการศึกษาจะแจงใหทราบ
ในแตละภาคการศึกษาผาน “ขาว มสธ.” หรือส่ืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ไดแก การสอนเสริมโดย
การนัดหมาย การสอนเสริมในเรือนจํา / ทัณฑสถาน การสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม การสอน
เสริมผานอินเทอรเน็ต และการสอนเสริมแบบเขม เปนตน 
  ในกรณีนักศึกษาพลาดการชมการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม และการสอน
เสริมทางอินเทอรเน็ตในวันเวลาที่กําหนด นักศึกษาสามารถชมรายการยอนหลังไดโดยเขาเว็บไซต 
www.stou.ac.th ที่แบนเนอร Webcasting และ Media on demand หรือ แบนเนอร e-Tutorial 
นอกจากนั้นยังสามารถรับชมไดที่สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV 8 
ชวงเวลา 20.00-24.00 น.ทุกวัน โดยตารางออกอากาศ จะจัดพิมพเปนแผนพับสงไปกับ ขาว มสธ. 
  

     7)  การศึกษาจากสื่อสอนเสริม 
       ก. เอกสารโสตทัศนประกอบการสอนเสริม 
  เอกสารโสตทัศนเปนเอกสารการสรุปเนื้อหาสาระของแตละชุดวิชาและรวบรวม
ประเด็นสําคัญเพื่อประกอบการสอนเสริม และจะแจกใหกับนักศึกษาทุกคนที่ไปเขารับการสอน
เสริม ณ ศูนยบริการการศึกษา โดยไมคิดคาใชจาย 
       ข. VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน หรือ VCD สอนเสริม 
  VCD ดังกลาวเปนวัสดุการศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่สําคัญ
ในเอกสารการสอน ประกอบดวยภาพและเสียง สําหรับรายชื่อชุดวิชาที่มีการผลิต VCD สอนเสริม
และรายละเอี ยดในการเผยแพร วั สดุ การศึ กษาในรูปแบบ VCD ติ ดตามได จาก “ข าว 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” และตารางสอนเสริมประจําภาคการศึกษา 
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8)   กิจกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ 
  ในชุดวิชาบางชุดนักศึกษาตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมประสบการณโดยใชเวลา
ศึกษาประมาณสัปดาหละ 2 ช่ัวโมงตอ 1 ชุดวิชามหาวิทยาลัยจะจัดแหลงฝกงานภาคปฏิบัติโดยมี
กิจกรรมที่นักศึกษาตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
       ก. การปฏิบัติการในหองทดลอง ชุดวิชาบางชุดวิชานักศึกษาจะไดรับมอบหมาย
ใหเขาหองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาหรือหนวยงาน เชน วิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เปน
ตน โดยมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งบุคลากรในหนวยงานนั้นเปนผูนิเทศกและประเมินผลการปฏิบัติการ
ของนักศึกษาตามความเหมาะสม 
       ข. การฝกงาน ชุดวิชาบางชุดมีลักษณะเนื้อหาที่นักศึกษาจะตองฝกงานและดูงาน
ในสถาบันวิชาการและวิชาชีพตางๆ  โดยนักศึกษาตองทํารายงานสงใหมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกอบการประเมินผลทุกครั้ง 
       ค. การเขารวมประชุมสัมมนา ในบางชุดวิชานักศึกษาจะตองเขาประชุมและ
สัมมนาทางวิชาการตามเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุดวิชา 
       ง. การเขารวมในสถานการณจําลอง ชุดวิชาบางชุด เชน ชุดวิชาในสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร นักศึกษาจะตองเขารวมในสถานการณจําลองเพื่อฝกทักษะ
ความชํานาญในการแกปญหาและการดําเนินงานดวย 
 

9) การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ในบางสาขาวิชามีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา ดังนี้ 
  ก. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาคหกรรมศาสตรธุรกิจ  2 วิชาเอกคือ วิชาเอกธุรกิจอาหาร
และวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร โดยนักศึกษาหลักสูตรวิชาเอกธุรกิจอาหารจะตองเขารับการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร และนักศึกษาหลักสูตรวิชาเอกการ
โรงแรมและภัตตาคารจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ หลังจากสอบผานชุดวิชาการจัดการ
และเทคนิคการบริการในโรงแรม และชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร ซ่ึง
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตรจะแจงสถานที่ลวงหนาสําหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบสําหรับการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
  ข. สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิต 16  ชุด
วิชา ไดแก ชุดวิชาการผลิตภาพยนตขั้นสูง ชุดวิชาการสรางสรรคงานโฆษณา ชุดวิชาการเขียน
สําหรับสื่ อ ส่ิงพิมพ  ชุดวิชาการผลิตสื่ อ ส่ิ งพิมพ  ชุดวิชาการพูดและการแสดงสํ าหรับ
วิทยุกระจายเสียง ชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน
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เบื้องตน ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศนขั้นสูง ชุดวิชาการผลิตภาพยนตรเบื้องตน ชุดวิชาการ
รณรงคและผลิตงานโฆษณา ชุดวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ชุดวิชาการสรางสรรคและ
ผลิตงานประชาสัมพันธ ชุดวิชาการผลิตหนังสือพิมพ ชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ ชุด
วิชาการผลิตรายการโทรทัศนและชุดวิชาที่นักศึกษาตองฝกปฏิบัติดวยตนเองจากกรณีศึกษา ซ่ึงจะ
จัดสงขอมูลใหนักศึกษา  หลังจากการลงทะเบียนเรียนแลว  คือชุดวิชาการจัดและการผลิต
วิทยุกระจายเสียงเบื้องตน นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการผลิตอยางนอย 2 ชุด
วิชาจากชุดวิชาที่กลาวขางตน  และตองเขารับการฝกภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางทักษะและ
ประสบการณในวิชาชีพนั้นๆ สําหรับรายละเอียดการจัดฝกปฏิบัติ สาขาวิชานิเทศศาสตร จะแจงให
นักศึกษาทราบเปนรายบุคคลตอไป 
  ค. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการทองเที่ยว จัดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะโดยผานสื่อคอมพิวเตอร สําหรับรายละเอียดการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการจะแจงใหนักศึกษาทราบเปนรายบุคคลตอไป 
  ง. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 1 ชุดวิชาคือ ชุด
วิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมการประเมิน ประกอบดวยการฝกดวยตนเอง การฝกปฏิบัติตาม
มอบหมายและฝกเสริมทักษะ และวิชาเอกแพทยแผนไทย จํานวน 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาการฝก
ปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชกรรมแผนไทย และชุดวิชาการฝกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผน
ไทย 
  จ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร จัดใหมีการปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา จํานวน 1 ชุดวิชาคือ ชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา โดย
นักศึกษาจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกลาว ซ่ึงสาขาวิชาศึกษาศาสตรจะแจง
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ใหนักศึกษาทราบในแตละภาคการศึกษา 
  ฉ. สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะใน
หลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและวิชาเอก
การจัดการการผลิตสัตว จํานวน 4 ชุดวิชา ไดแก ชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก ชุด
วิชาการจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง ชุดวิชาการฝกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช   และชุดวิชาการ
จัดการสิ่งแวดลอมปาไม โดยนักศึกษาจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกลาว ซ่ึง
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณจะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่เมื่อมีการเปดให
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ลงทะเบียนชุดวิชาดังกลาวตอไป และชุดวิชาที่นักศึกษาตองฝกปฏิบัติดวยตนเองจากกรณีศึกษา ซ่ึง
จะจัดสงใหนักศึกษาหลังจากการลงทะเบียนแลวคือ ชุดวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมปาไม 
  ช. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดใหมีปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตร
ปริญญาตรี (4 ป) 1 วิชาเอก คือวิชาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม และระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 
(2 ป) 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพและวิชาเอกเทคโนสารสนเทศธุรกิจ โดยนักศึกษา
ทั้งสามวิชาเอกตองลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะอยางนอย  2 ชุดวิชา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ซึ่งสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะไดแจงใหนักศึกษาทราบในแตละภาค
การศึกษาตอไป 
  ซ. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มีชุดวิชาบางชุดที่ตองฝกปฏิบัติเสริมทักษะใน
หนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพอนามัยทั้งของรัฐบาลและเอกชน เชน สถานบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาล หนวยงานบริการสาธารณสุข เปนตน ชุดวิชาที่ตองฝกปฏิบัติทางการพยาบาลจะมี 5 
ชุดวิชา คือชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน ชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ ชุด
วิชาการสงเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  และชุด
วิชาการพยาบาลชุมชน ซ่ึงมีวิธีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะตางๆ ดังนี้ คือ การฝกดวยตนเอง ฝกเฉพาะ
กรณี และฝกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาล 

 
1.4.2  ระดับบัณฑิตศึกษา  (สํานักบัณฑิตศึกษา 2552 : 6-7) 
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใชระบบการถายทอดความรู เนื้อหาสาระ 

ประสบการณ ดังนี้ 
1) การศึกษาจากสื่อหลัก  

      ส่ือหลัก หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพที่รวบรวมเนื้อหาสาระ มโนมติ กิจกรรมและวิธี
ปฏิบัติทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบดวย 
  ก.  แนวการศกึษา  เปนเอกสารคูมือการเรียนการสอนของชุดวิชา ประกอบดวย 
สวนแนะนํา ขอบขาย วัตถุประสงค และวธีิการศึกษา หรือสวนที่เปนสาระปฐมนิเทศชุดวิชา สวนที่
เปนแผนการสอนประจําหนวยการสอน สาระสังเขปและกิจกรรม และสวนที่เปนขาวสาร 
รายละเอียดกิจกรรม บทความอางอิง หรือส่ือส่ิงพิมพที่จําเปนและเหมาะสม 
  ข.  ประมวลสาระชุดวิชา เปนเนื้อหาสาระในสวนที่ทดแทนการบรรยายความ 
ความคิดเหน็ ผลงานและจุดยืนของอาจารยผูสอนเกี่ยวกบัเนื้อหาสาระของชุดวิชา จดัพิมพเปนตํารา
ชุดตามปกติชุดวิชาละไมเกนิ 15 หนวย แตละหนวยมเีนือ้หาสาระที่จะตองใชเวลาศึกษาประมาณ 5 
-15 ช่ัวโมง 
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  ค.   แผนกิจกรรมการศึกษาประจําชุดวิชา เปนเอกสารคูมือแนะแนวประกอบ
กิจกรรมการศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะตองศึกษาแผนกิจกรรม
การศึกษาประจําชุดวิชากอนการดําเนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะไดทราบถึงรายละเอียดตางๆ 
ไดแก โครงสรางของเนื้อหาชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศึกษา การดําเนินการศึกษา งานที่
กําหนดใหทํา การสงงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเขม ตาราง
การศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจําสัปดาห และแบบฟอรมรายงาน เปนตน 
 

2) การศึกษาจากสื่อเสริม  
                      ส่ือเสริม หมายถึง ส่ือที่เสริมหรือเพิ่มเพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระ 
เพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก ประกอบดวย 
  ก.  ส่ือส่ิงพิมพ เปนสื่อเอกสารที่แนะนําใหนักศึกษาอานเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู
นอกเหนือไปจากการศึกษาสาระสําคัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชา เชน หนังสืออางอิงตางๆ 
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยและวิทยานิพนธในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ วารสารทางวิชาการดานตางๆ 
หนังสือพิมพ เปนตน 
  ข.  ส่ือโสตทัศน เปนสื่อที่ถายทอดเนื้อหาสาระดวยภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและ
เสียง เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงสื่อโสตทัศนที่นํามาใชเปนสื่อเสริมในการศึกษาทางไกล
ระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง สไลด เปนตน 
  ค.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนสื่อที่ใชระบบคอมพิวเตอรมาชวยเสริมในการจัดการ
เรียนการสอน เชน e-Learning นอกจากนี้ยังรวมถึงการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลของสํานักบรรณ
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 แหลงภูมิปญญาทองถ่ิน 
และจาก Internet เปนตน 
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4)  การเขารวมกิจกรรมปฏิสัมพันธ 
  กิจกรรมปฏิสัมพันธเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมความรู ความเขาใจและพัฒนาทักษะ
ตางๆ ในสวนที่ไมสามารถถายทอดอยางสมบูรณโดยส่ืออ่ืน ในโอกาสเดียวกันยังเปนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษาและคณาจารย และระหวาง
นักศึกษาดวยกันเองนอกจากนี้ยังมีแนะแนวและตอบปญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน และเพื่อ
ปรึกษาในการทําผลงาน รายงาน กิจกรรมปฏิสัมพันธมีหลายรูปแบบดังนี้ 
  ก.  การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา เปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให
นักศึกษาใหม ตองเขารับการปฐมนิเทศทุกคน ซ่ึงเปนการสัมมนาแบบเขมประมาณ 2 วัน เพื่อทํา
ความเขาใจวิธีการศึกษาระดับปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนี้ยังเปนการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสรางเนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัคร
เขาศึกษา รวมทั้งการปรึกษาหารือกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อการวางแผนการเรียนรวมกัน 
  ข.  การสัมมนาเสริม เปนกิจกรรมที่บังคับใหนักศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรม
เพื่อสงงานและเสนอผลงานซึ่งกําหนดไวในแผนกิจกรรมการเรียนและแนวการศึกษา นักศึกษา
จะตองอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาจารยจะใหคะแนนการสัมมนาเสริมจากผลงาน การ
เสนอผลงาน และการรวมอภิปราย การสัมมนาเสริมจะกําหนดไวในชุดวิชาที่ไมตองการฝกทักษะ 
หรือการเพิ่มเติมประสบการณ หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเปนการเฉพาะ 
  ค.  การสัมมนาเขม เปนกิจกรรมที่นัดหมายใหนักศึกษา เสนอผลงานและฝก
ปฏิบัติระยะสั้นการจัดสัมมนาเขมจะใชกับชุดวิชาที่ตองฝกทักษะหรือเพิ่มเติมประสบการณ หรือ
การพัฒนาบุคคลิกภาพเปนการเฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม 
 

5) การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต/ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต/ 
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต  
  เปนกิจกรรมปจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุก
คนจะตองเขารับการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต/ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต/
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรวมฝกทักษะ
ที่จําเปนของวิชาชีพและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช
เวลาในการอบรมประมาณ 4 วันหรือ 30 ช่ัวโมง 
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6) การฝกอบรม/การฝกปฏิบัติตามหลักสูตรท่ีกําหนด  
  เปนกิจกรรมที่บางหลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษามีการฝกอบรม/ฝกปฏิบัติ ณ 
สถานประกอบการหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมุงใหนักศึกษาไดเสริมสรางความรูและ
ทักษะที่จําเปน ที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ 
 
 1.5 ระบบการบริการการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยตระหนักดีวานักศึกษาซึ่งกระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศอาจ
พบปญหาบางประการในการศึกษาดวยตนเองจากระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย ไมวาจะ
เปนดานระบบการเรียนการสอนหรือดานเนื้อหาวิชาเพราะระบบนี้เปนระบบใหมสําหรับประเทศ
ไทย อีกประการหนึ่งนักศึกษาไมมีโอกาสไดพบกับผูสอนอยูเปนประจํา ไมทราบวาสถานศึกษา
หรือสถานที่ทําการของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยูนั้นมีสภาพเปนอยางไร จึงเกิดความรูสึกวาตนเอง
ตองศึกษาตามลําพัง ขาดที่ปรึกษา ปญหาตางๆ เหลานี้อาจจะลดนอยลงดวยระบบการบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดจัดบริการตางๆ ดังนี้  
 
 15.1 การบริการดานวัสดุการศึกษา 
  วัสดุการศึกษาตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดสงทางไปรษณียใหนักศึกษา ไดแก 
  1) ชุดการสอน ประกอบดวยเอกสารการสอนและแบบฝกปฏิบัติอยางละ 2-3 เลมตอ 
1 ชุดวิชา 
  2) เอกสารประชาสัมพันธ ขาว มสธ. ซ่ึงจะแจงขาวสารที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
ใหนักศึกษาทราบ เชน ตารางออกอากาศรายการวิทยกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของชุดวิชา
ตางๆ กําหนดการสอนเสริม กําหนดการสอบ ระเบียบและประกาศตางๆ เปนตน 
 
 1.5.2 การบริการดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
  มหาวิทยาลัยไดจัดบริการดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุกระจายโทรทัศน ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
  1) วิทยุการะจายเสียง มหาวิทยาลัยผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา
ศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกนหรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชาที่เปดสอน ในแตละภาคการศึกษาชุดวิชาละ
ประมาณ 10-12 รายการ ความยาวรายการละประมาณ 20 นาที เนื้อหาของรายวิทยุกระจายเสียงเปน
การเสริมความรูในเอกสารการสอนใหชัดเจนยิ่งขึ้น การผลิตรายการมีหลายรูปแบบ อาทิ การ
สัมภาษณ ละคร การอภิปราย 
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  ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา จะ
จัดพิมพเปนแผนพับและจัดสงใหนักศึกษาทราบลวงหนากอนเปดภาคศึกษา หรือนักศึกษาสามารถ
ดูไดทาง Website ที่ www.stou.ac.th เลือกที่ ตารางออกอากาศ 

ปจจุบันมหาวิทยาลั ยใชบ ริการการกระจาย เสี ยงในเครือข ายของกรม
ประชาสัมพันธเปนประจําทุกวัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเครือขายเพื่อ
การศึกษา สงสัญญาณจากสถานีแมขายที่กรุงเทพฯ ไปยังสถานียอย 11 สถานีดังนี้ 

 
ลําดับท่ี สถานที่/จังหวดั กําลังสง/KW ระบบ ความถี่ 

1 กรุงเทพพมหานคร 100 A.M. 1,467 KHZ 
2 ลําปาง 100 A.M. 549 KHZ 
3 ขอนแกน 100 A.M. 621 KHZ 
4 อุบลราชธานี 20 A.M. 711 KHZ 
5 สุราษฎรธานี 50 A.M. 1,242 KHZ 
6 สงขลา 20 A.M. 558 KHZ 
7 นครสวรรค 50 A.M. 936 KHZ 
8 กระบี ่ 50 A.M. 963 KHZ 
9 จันทบุรี 20 A.M. 927 KHZ 
10 ระนอง 2.5 F.M. 105.75 MHZ 
11 แมฮองสอน 2.5 F.M. 102 MHZ 

  
เวลาออกอากาศรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางสถานีวิทยุการ

จายเสียงแหงประเทศไทยเครือขาย 4 เพื่อการศึกษา แบงเปนชวงเวลาตามผังตารางออกอากาศ ดังนี้ 
 

ตารางออกอากาศ ณ สถานวิีทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
เครือขายเพื่อการศึกษาคลื่น 1,467 KHZ ระบบ A.M. 

วัน เวลาออกอากาศ 
จันทร 06.30-07.00 น. 08.00-09.00 น. 15.10-17.00 น. 21.30-23.00 น. 
อังคาร 06.30-07.00 น. 08.00-09.00 น. 15.10-17.00 น. 21.30-23.00 น. 
พุธ 06.30-07.00 น. 08.00-09.00 น. 15.10-17.00 น. 21.30-23.00 น. 
พฤหัสบดี 06.30-07.00 น. 08.00-09.00 น. 15.10-17.00 น. 21.30-23.00 น. 
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วัน เวลาออกอากาศ 
ศุกร 06.30-07.00 น. 08.00-09.00 น. 15.10-17.00 น. 21.30-23.00 น. 
เสาร 13.00-14.10 น. 15.00-17.00 น. 21.30-23.00 น.  
อาทิตย 13.00-14.20 น. 14.20-17.30 น. 21.30-23.00 น.  
 
  2) วิทยุโทรทัศน มหาวิทยาลัยผลิตรายการการสอนทางวิทยุโทรทัศนประกอบชุด
วิชาในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกนหรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชาแพรภาพออกอากาศ ชุดวิชาละ 
3-5 รายการ ความยาวรายการละ 20 นาที โดยอาจเสนอเปนชุดของรายการดวยการรวมกลุมชุดวิชา 
หรือเสนอเปนรายชุดวิชาดวยการนําเสนอในรูปแบบตางๆ ที่นาสนใจ อาทิ สถานการณจําลอง 
ละคร การอภิปราย การสัมภาษณ สนทนา ตารางการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศนที่เปดสอนใน
แตละภาคการศึกษานั้น จะจัดพิมพเปนแผนพับสงไปกับ ขาว มสธ. ใหนักศึกษาทราบลวงหนากอน
เปดภาคการศึกษา หรือนักศึกษาสามารถดูไดทาง website ที่ www.stou.ac.th เลือกที่ ตาราง
ออกอากาศ ปจจุบันรายการของมหาวิทยาลัยแพรภาพออกอากาศ 3 สถานี ไดแก  
 1. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย สทท. กรมปรชาสัมพันธ 

ออกอากาศ วันจันทร – วันเสาร เวลา 04.30-05.30 น. 
 2. สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล 

ออกอากาศ วันจันทร – วันศุกร เวลา 04.30-07.30 น. ,18.00-24.00 น. 
 วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 08.30 – 12.00 น. 
  เวลา 13.00-15.30 น. 
  เวลา 16.00-24.00 น. 

  นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DTV 8 (ชอง 88) 
สวนนักศึกษาที่เปนสมาชิก True Vision ในระบบเคเบิลทีวี รับชมไดทาง True Vision ชอง 55 
 3. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 

ออกอากาศ วันจันทร  เวลา 06.30-07.30 น. 
  เวลา 08.30-08.35 น. 
  เวลา 16.30-17.00 น. 
 วันอังคาร เวลา 10.25-10.30 น. 
 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-13.35 น. 
 และวันเสาร เวลา 12.30-13.00 น. 
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  นักศึกษาที่จานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง ETV (ชอง 96) 
  3) รายการวิทยุและโทรทัศน ON Demand ในกรณีนักศึกษาไมสามารถรับชม
รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศนในชวงเวลาออกอากาศได สามารถเลือกรับฟง
และรับชมรายการยอนหลังไดทางอินเทอรเน็ตที่ www.stou.ac.th เลือกที่ Media on Demand 
  4) รายการเพื่อการศึกษาและรายการเพื่อบริการสังคมทาง Webcating อีกชองทาง
หนึ่ งที่มหาวิทยาลัยใหบริการการศึกษาแกนักศึกษาและผูสนใจ  คือ  การรับฟงรายการ
วิทยุกระจายเสียงออกอากาศสดทางอินเทอรเน็ต โดยนักศึกษาเขาไปที่ www.stou.ac.th เลือกที่ 
Webcasting 
   

1.5.3  ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
       มหาวิทยาลัยไดมีการจัดตั้งศูนยบริการการศึกษาเพื่อเปนแหลงบริการการศึกษาแก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยูทั่วประเทศ อยางนอย 5 ประเภท ดังนี้ 
      1)  ศูนยบริการการศึกษาภาค เปนศูนยบริการการศึกษาระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น
โดยไดรับความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสวนภูมิภาค ไดแก มหาวิทยาลัยตางๆ ในการ
อนุญาตใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนยบริการการศึกษาขึ้น ณ สถาบันการศึกษานั้นๆ 
ทั้งนี้ ศูนยบริการการศึกษาภาคจะมีบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการการสอน
เสริม สรรหาบุคลากรในทองถ่ินเพื่อทําหนาที่สอนเสริมเฉพาะในภาคที่รับผิดชอบ จัดสนามสอบ
ใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแกนักศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพันธและใหบริการ
ขาวสารตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
       2)  ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด เปนศูนยบริการการศึกษาประจําทองถ่ินที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยไดรับความรวมมือจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ตามนโยบายความรวมมือเมื่อป 2521) ในการอนุญาต
ใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งศูนยบริการการศึกษาจังหวัดขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมประจํา
จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนยบริการการศึกษาจังหวัดจะมีบทบาทและหนาที่รับผิดชอบในการจัด
สถานที่ที่จะใชในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ไดแก การปฐมนิเทศนักศึกษา 
การสอนเสริม การสอบ การแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็น
วาเหมาะสมและเปนประโยชนแกนักศึกษา เปนแหลงบริการขาวสารและหนวยประชาสัมพันธใน
ระดับทองถ่ินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนหนวยประสานงานในการติดตอระหวางนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถติดตอกับมหาวิทยาลัยไดโดยตรงอีกดวย 
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       3)  ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ เปนศูนยบริการการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยความ
รวมมือของหนวยราชการที่เกี่ยวของกับความตองการของสาขาวิชาเปนครั้งคราวตามความจําเปนที่
ตองมีการศึกษาเฉพาะอยาง เชน สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จัดตั้งศูนยบริการ
การศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ สํานักงานเกษตรประจําภาค และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร จัดตั้งบริการ
การศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ โรงพยาบาลหรือวิทยาลัยพยาบาลตางๆ ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ทั้งนี้ 
ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจมีบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการใหการศึกษา ให
คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการเสริมความรูความเขาใจ  ประสบการณฝกงาน  ฝกปฏิบัติใน
หองทดลอง ฝกปฏิบัติภาคสนามเฉพาะวิชา ทั้งยังเปนแหลงกลางในการสรรหาบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปนอาจารยสอนเสริม 
 
       4)  ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ “มุม มสธ.” เปนศูนยบริการหองสมุด และ
ส่ือการศึกษาไดรับความรวมมือจากสํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
การอนุญาตใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ง “มุม มสธ.” ขึ้นในมุมหนึ่งของหองสมุด
ประชาชนประจําจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ “มุม มสธ.” จะเปนแหลง
จัดเก็บและใหบริการสื่อการศึกษาตางๆ ไดแก เอกสารการสอนพรอมแบบฝกปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย
ผลิตหนังสืออานประกอบชุดวิชา หนังสืออางอิง หนังสือสารคดีและความรูตางๆ เทปเสียงประจํา
ชุดวิชา เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง และเทปเสียงการสอนเสริม เปนตน 
 
       5)  ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีลักษณะเปนเครือขายของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงจัดตั้งศูนยวิทยพัฒนาในระดับภูมิภาคที่เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย
รวม 10 แหงทั่วประเทศ  เพื่อใหบริการสื่อการศึกษาและบริการขาวสารขอมูลตางๆ  ของ
มหาวิทยาลัยแกนักศึกษา นักเรียน และผูสนใจใฝรูโดยทั่วไปอีกดวย ไดแก ศูนยวิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อุบลราชธานี  ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุ รี  ศูนยวิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสุโขทัย ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลําปาง 
ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจันทบุรี ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุดรธานี ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยะลา ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นครนายก และศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค  
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1.5.4  การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหแก
นักศึกษาตั้งแตเร่ิมสมัครเขารับการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคที่จะชวยให
นักศึกษารูจักและคุนเคยกับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยเร็ว สามารถศึกษาดวยตนเอง 
ตลอดจนพัฒนาวิธีการศึกษาใหเหมาะสมกับตนเอง  และมีโอกาสสําเร็จการศึกษาโดยผาน
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 
 

2)  การแนะแนวการศึกษาสําหรับนักศึกษาปจจุบัน โดยการใหคําปรึกษา ขอมูล
และขาวสารแกนักศึกษาใหรูจักคุนเคยกับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดโดยเร็ว และสามารถ
ศึกษาดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
       ก.  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อใหนักศึกษาใหมไดรับความรู และขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล การวางแผนการศึกษา วิธี
การศึกษาดวนตนเอง การวัดและประเมินผลการศึกษา ตัวอยางบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จ การ
พัฒนาตนเอง ที่จะเปนประโยชนตอการเตรียมตัวศึกษาดวยตนเองในระบบการสอนทางไกล 
       ข.  งานใหคําปรึกษาติดตามและพัฒนาการเรียน เนนการใหคําปรึกษานักศึกษา
เปนรายกรณีและติดตามผลและบริการใหความชวยเหลือแกปญหาและพัฒนาในโครงการแนะแนว
สําหรับนักศึกษาปแรกและโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนสําหรับนักศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป 
รวมทั้งโครงการบัณฑิตอาสาชวยสอนชมรมศึกษาเพื่อใหเรียนอยางมีความสุข และจบอยางมี
คุณภาพ 
       ค.  สารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการแนะแนว เปนการใหบริการสารสนเทศ
ในดานตางๆ ทั้งการเรียน อาชีพ สวนตัว และสังคม รวมทั้งการจัดทํารายการวิทยุกระจายเสียง 
รายการวิทยุโทรทัศน รายการ Webcasting และสื่อวีดิทัศนตางๆ  
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      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 
       ข.  การใหบริการแนะแนวเปนรายกลุม โดยการใหคําปรึกษาและแนะแนวแก
นักศึกษาโดยการใชส่ือและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เชน โครงการแนะแนวนัดหมาย โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษา เอกสารแนะแนวการศึกษาคอลัมน “แนะแนวการศึกษา” ใน
ขาว มสธ. รายการวิทยุกระจายเสียง ระบบ Webcasting และรายการวิทยุโทรทัศนการแนะแนว
การศึกษาบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ www.stou.ac.th  

ค. วิทยุกระจายเสียง รายการ “แนะแนวการศึกษา” ออกอากาศทุกวันจันทร ตั้งแต
เวลา 15.20 – 16.00 น. ทางสถานทีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เครือขายเพื่อการศึกษา 

ง.  วิทยุโทรทัศน รายการ “แนะแนวการศึกษา” ออกอากาศ ดังนี้  
- ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ ในวันศุกร 

สัปดาหสุดทายของเดือน เวลา 05.10 – 05.30 น. 
- ทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV 8 ชอง 88  

สําหรับนักศึกษาที่มีจานรับดาวเทียม และนักศึกษาที่เปนสมาชิก True visions ในระบบเคเบิลทีวี 
สามารถรับชมไดทาง True visions ชอง 55  ในวันอาทิตยสัปดาหที่สองของเดือนเวลา 18.00 – 
18.30 น. 

จ. Webcasting รายการ “คุยกับนักแนะแนว” ออกอากาศทุกวันศุกรตั้งแตเวลา
11.00–12.00น.บนเครือขายอินเทอรเน็ต (http://www.stou.ac.th) 
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ฉ. ขาว มสธ. คอลัมน “แนะแนว” และ “สายสัมพันธ” 
ช.  ส่ิงพิมพตางๆ ไดแก เอกสารแนะแนวการศึกษา เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม จุลสาร “แนะแนวการศึกษา” รวมคอลัมน “แนะแนวการศึกษา” เอกสาร “ปญหานักศึกษาและ
แนวตอบ” คูมือชมรมนักศึกษามสธ. เปนตน 

ซ.  ส่ือคอมพิวเตอร ไดแก เครือขาย Internet ที่ http://www.stou.ac.th เลือก 
“บริการการศึกษาแนะแนวการศึกษา” กระดานสนทนา “คุยกับนักแนะแนว” 

ฌ.  ส่ือวีซีดี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเฉพาะสาขาวิชา 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส E-mail : cocsoffice@stou.ac.th ซีดีรอมชุด “แนะแนวการศึกษา” 

    
  1.5.5  การบริการหองสมุดและสารสนเทศ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดบริการหองสมุดและสารสนเทศโดยนํา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการมาใชในการจัดการทุกระบบงานของหองสมุด และได
รวมมือกับหองสมุดของหนวยงานภานนอกในการพัฒนาและจัดบริการหองสมุดรวมกัน เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยไดวาง
ระบบบริการหองสมุดและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในลักษณะเครือขายบริการใน 3 ระดับ 
เพื่อใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย นักศึกษาและผูใชบริการทั่วประเทศ ใหสามารถคนควาหาความรู
เพิ่มเติมไดจากหองสมุดและแหลงสารสนเทศตางๆ ไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น บริหารทั้ง 3 ระดับ
นี้จะเอื้อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงสารสนเทศไดหลากหลายทั้งภายในเครือขายหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยเองและแหลงสารสนเทศอื่นบน Internet บริการดังกลาวมีดังนี้ 
 
       1) หองสมุดและแหลงคนควาท่ีสวนกลาง จัดบริการ ณ อาคารบรรณสาร ซ่ึงอยู
ภายในบริเวณที่ทําการของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานในลักษณะหอสมุดกลาง รวมงานบริหาร
และงานเทคนิคหองสมุดทั้งหมดไวที่สวนกลาง และจัดบริการใหแกบุคคลของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษา นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป 
 
       2) หองสมุดและแหลงคนควาระดับภาค จัดบริการ ณ ศูนยวิทยพัฒนา ซ่ึงเปน
หนวยงานในสวนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย กระจายอยูตามภาคตางๆ ทั่วประเทศ รวม 10 ศูนย ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช นครสวรรค อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย อุดรธานี ลําปาง จันทบุรี  ยะลา 
และนครนายก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดรวมมือกับหนวยงานภายนอกจัดตั้งศูนยวิทยบริการ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 2 แหง เพื่อรวมมือกันจัดบริการแหลงสารสนเทศในสวนภูมิภาคที่หอสมุด
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รัชมังคลาภิเษก พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคิรีขันธ และหอสมุดติณสูลานนท โรงเรียน
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
 
       3) หองสมุดและแหลงคนควาระดับจังหวัด จัดบริการ ณ ศูนยบริการการศึกษา
เฉพาะกิจมุม มสธ. ซ่ึงสวนใหญตั้งอยูในหองสมุดประชาชนประจําจังหวัดทุกจังหวัด และหองสมุด
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น 84 แหง โดยความรวมมือกับหนวยงานภานนอก เพื่อ
พัฒนาแหลงสารสนเทศในชุมชนและทองถ่ินรวมกัน ไดแก 
  - มุม มสธ. ในหองสมุดประชาชนประจําจังหวัดทุกจังหวัด 75 แหง 
  - มุม มสธ. ในกรุงเทพมหานคร 3 แหง หองสมุดประชาชนบางเขน หองสมุด
ประชาชนภาษีเจริญ และหองสมุดประชาชนวัดราชโอรสาราม 
  - มุม มสธ. ในหอสมุดติณสูลานนท จังหวัด สงขลา 1 แหง 
  - มุม มสธ. ในเรือนจํา 5 แหง ที่เรือนจํากลางบางขวาง เรือนจํากลางคลองเปรม 
ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานวัยหนุมกลางธัญบุรี และเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
 สําหรับแหลงสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตนั้น นักศึกษาสามารถสืบคนไดจากโฮมเพจ
หองสมุดของมหาวิทยาลัยที่ http://library.stou.ac.th 
 
 1.5.6 การบริการขอมูล ขาวสาร ตอบคําถามและแกไขปญหาตางๆ ใหกับนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดจัดตั้งศูนยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อทํา
หนาที่เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล ขาวสาร ตอบคําถามและแกไขปญหาตางๆ ใหกับ
นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถจะติดตอกับศูนยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไดดังนี้ 
  ทางโทรศัพท หมายเลข 0 2982 9700 ,0 2504 7191-5 และ 0 2504 7788 
  ทางโทรสาร หมายเลข 0 2503 3546 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) 
  ทาง E-mail : ic.proffice@stou.ac.th 
  ทางอินเทอรเน็ต www.stou.ac.th/Message Board (ตอบคําถามนักศึกษา) 
  ทางจดหมายโดยตรง ถึงศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตําบล
บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
  ติดตอดวยตนเอง ที่ศูนยสารสนเทศ อาคารบริภัณฑ มสธ. 
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1.6  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
      1.6.1  ระดับปริญญาตรี  

1) การวัดผลการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยแบงลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเปน ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิง
ปฏิบัติ โดยใหมีการประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไวในแตละภาค
การศึกษาและใชวิธีการประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 

1. การใหคะแนนกิจกรรมหรือการฝกปฏิบัติ 
2. การสอบประจําภาคการศึกษา 
3. การมีสวนรวมในกิจกรรมวิชาชีพตามที่สาขาวิชาเปนผูกําหนดในชวง

กอนสําเร็จการศึกษา 
  การวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละชุดวิชาใหสาขาวิชาเปนผูกําหนดวาชุด
วิชาเชิงทฤษฎีหรือชุดวิชาใดเปนชุดวิชาเชิงปฏิบัติ และใหมีอํานาจกําหนดเกณฑการใหคะแนน
สําหรับฝกปฏิบัติและการสอบไลประจําภาคการศึกษาตามลักษณะของแตละชุดวิชาที่สาขาวิชา
รับผิดชอบ แตตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มีการกําหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยกําหนดวัน-
เวลาสอบ สถานที่สอบ ระบบการจัดสอบ และการแจงผลการสอบ ดังนี้ 
  ก. ระบบการจัดสอบ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค แตละภาคมี
การสอบ 2 คร้ัง คือสอบไลและสอบซอมสําหรับนักศึกษาที่สอบไลไมผาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังเปดภาคการศึกษาพิเศษใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได 1 ชุดวิชา ซ่ึงในภาคการศึกษาพิเศษนี้
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนหรือไมก็ได และจะสอบไลพรอมกับการสอบซอมภาคการศึกษาที่ 2 
นักศึกษาที่สอบไลภาคการศึกษาพิเศษไมผานจะไมมีการสอบซอม ในการสอบแตละครั้งสํานัก
ทะเบียนและวัดผลจะสงเอกสารรายละเอียดวิธีปฏิบัติตนในการเขาสอบ วัน เวลา สนามสอบ และ
หองสอบใหนักศึกษาทราบลวงหนา เปนรายบุคคลประมาณ 10-20 วันกอนสอบ หากในชวงวัน
ดังกลาวนักศึกษายังไมไดรับใบแจงกําหนดการสอบสามารถสอบถามรายละเอียดไดมีโทรศัพท
หมายเลข 0 2982 9700 ,0 503 3632 ,0 2503 3598-9 ,0 503 3545 และ 0 2504 7799 (อัตโนมัติ) และ 
www.stou.ac.th 
  ข .  สนามสอบ  เพื่อเปนการประหยัดและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจึงเปดสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละหนึ่งสนามสอบเปนอยางนอย สวน
ใหญจะเปนโรงเรียนประจําจังหวัดที่เปนศูนยบริการการศึกษาในทองถ่ินของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดใดก็จะเขาสอบตามสนามสอบในจังหวัดของตนหรือสนามสอบระดับ
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อําเภอในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นวาการเดินทางไปสอบในจังหวัดไมสะดวก ซ่ึงปจจุบันมี  25 
อําเภอ คือ สัตหีบ บัวใหญ สีคิ้ว นางรอง กันทรลักษณ เดชอุดม เมืองพล ชุมแพ กุมภวาป บึงกาฬ 
สุวรรณภูมิ สวางแดนดิน เชียงดาว ปว แมสะเรียง แมสอด อุมผาง บึงสามพัน หัวหิน ทุงสอง เกาะ 
สมุย หาดใหญ นาทวี เบตง และสุไหงโก-ลก กรณีที่นักศึกษาตองเดินทางไปตางจังหวัดหรือยายที่
อยูช่ัวคราวไมสามารถเขาสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดใหตามที่อยูที่แจงไว ใหยื่นคํารองขอ
ยายสนามสอบ (มสธ.27) โดยแจงใหมหาวิทยาลัยทราบจังหวัดที่ประสงคจะเขาสอบลวงหนากอน
สอบ 45 วัน มิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหยายสนามสอบ (สําหรับนักศึกษาที่เปนผูตองโทษของ
กรมราชทัณฑ ซ่ึงเปนนักโทษชั้นดีที่ทางเรือนจําอนุญาตใหสมัครเปนนักศึกษาได มหาวิทยาลัยจะ
ประสานงานกับทางกรมราชทัณฑและเรือนจําที่จัดสอบใหภายในเรือนจํา) 
  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีบริการจัดสอบในตางประเทศ สําหรับนักศึกษาที่ไม
สะดวกจะเขาสอบในสนามสอบประเทศไทย โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
นั้นๆ มาแลวและจายคาธรรมเนียมในการสอบ 6,500 บาท มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให ณ สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญประจําประเทศนั้นๆ ที่พรอมจะดําเนินการจัดสอบให สวน
นักศึกษาที่พํานักอยูในประเทศมาเลเซีย เมืองฮองกง ไตหวัน สิงคโปร บรูไน สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส และซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนยบริการที่จะดําเนินการจัดสอบใหกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไวแลว 
  ค. วัน-เวลาสอบ มหาวิทยาลัยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต ถือวาการเรียนการสอน
เปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิตประจําวันตามปกติ และเปนสวนที่พัฒนาคุณภาพของชีวิตดวย 
มหาวิทยาลัยไมประสงคที่จะใหนักศึกษาตองละทิ้งหนาที่การงาน หรือตองลาหยุดราชการเพื่อไป
สอบ จึงจัดสอบใหตรงกับวันเสาร-อาทิตย และดําเนินการสอบแตละครั้งใหเสร็จสิ้นภายใน 2 วัน 
โดยมหาวิทยาลัยจะกําหนดใหมีการสอบวันละ 2 คาบ หรือ 3 คาบ แลวแตความเหมาะสม ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยจะแจงกําหนดการสอบใหนักศึกษาทราบเปนรายบุคคลทางไปรษณีย 
  ง. การแจงผลการสอบ เมื่อสํานักทะเบียนและวัดผล ประเมินผลการศึกษาในลําดับ
ขั้นตามความสามารถในการเรียนของนักศึกษาที่ไดทําการสอบตามกําหนดเวลาของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลวนั้น สํานักทะเบียนและวัดผลจะแจงผลการสอบแตละครั้งใหนักศึกษาทราบเปน
รายบุคคลทางไปรษณีย หลังจากสอบแตละครั้งประมาณ 35-45 วัน 
  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานที่สอบ กําหนดการสอบ และ
ผลการสอบไดจากเว็บไซต www.stou.ac.th 
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2)  การประเมินผลการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยใหลําดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาใน 
แตละชุดวิชา ดังนี้ 

ลําดับขั้น ความหมาย 
H (ไดคะแนนรอยละ 76 ขึ้นไป) เกียรตินิยม (HONOUR) 
S (ไดคะแนนรอยละ 60 – 75 ) ผาน (SATISFACTORY) 
U (ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60) ไมผาน (UNSATISFACTORY) 
I ไมสมบูรณ (INCOMPLETE) 
 
หมายเหตุ สัญลักษณ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกําหนดใหในกรณีตอไปนี้ 
 (1) นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบชุดวิชานั้นเปนครั้งแรกจะไดลําดับขั้น I (ยกเวนภาคการศึกษา
พิเศษจะไมมีลําดับขั้น I ) เมื่อเขาสอบซอมจะไดลําดับขั้นตามผลการสอบโดยไมมีเครื่องหมาย * 
(ลําดับขั้นที่มีเครื่องหมาย * กํากับแสดงวาเคยสอบชุดวิชานั้นไมผานมาแลว) แตถาไมไดเขาสอบ
ซอม I จะเปลี่ยนเปน U โดยอัตโนมัติ หรือ 
 (2) การดําเนินกิจกรรมที่กําหนดตามหลักสูตรไมเสร็จสมบูรณในภาคการศึกษาที่ได
ลงทะเบียนเรียน 
 จากทั้ง 2 ขางตน เมื่อผูที่ไดคะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได I ก็มีสิทธิที่จะไดรับเกียรติ
นิยมเชนเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผลการศึกษาอยูในเกณฑ 
 สัญลักษณ NA ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกําหนดใหในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนสอบซอมภาคปฏิบัติชุดวิชาการผลิตฯ  ของสาขาวิชานิเทศศาสตร หรือชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพฯ ของสาขาวิชาตางๆ และตองรอเขาอบรมภาคปฏิบัติในภาคการศึกษาถัดไป 
  การนับชุดวิชาสะสมเพื่อใหครบหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะนับเฉพาะชุดวิชาที่
นักศึกษาสอบไดลําดับขั้น H และ S เทานั้น โดยแตละลําดับขั้นจะมีคาดังนี้ 
  H ของแตละชุดวิชา มีคา 4.00 
  S  ของแตละชุดวิชา มีคา 2.30 
 
 1.6.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

1)  การประเมินผลการศึกษาของแตละหลักสูตร  
ก. การประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ประเมินผลจาก 

- ผลงานที่มอบหมายใหทํา 
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- การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา   
- การสอบวิทยานิพนธสําหรับ แผน ก หรือการสอบประมวลความรูและ

การศึกษาคนควาอิสระสําหรับ แผน ข หากนักศึกษาที่สอบไมผานในครั้งแรกจะมีสิทธิสอบอีกหนึ่ง
คร้ังหากสอบครั้งที่สองไมผาน จะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

- การเขารับการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิตหรือ
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 และ F ถือวาสอบไมผานและตอง
ลงทะเบียนเรียนใหมในชุดวิชานั้นจนกวาจะสอบผาน 
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- นักศึกษาที่มีความประสงคลงทะเบียนเรียนใหมเพื่อยกระดับคะแบบชุดวิชาที่
สอบผานไปแลวก็สามารถทําได โดยมหาวิทยาลัยจะใชผลการศึกษาครั้งลาสุดในการรายงานผล
และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ข. การรายงานผลการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ การอบรม
เขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต/ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและการสอบประมวลความรู อักษรระดับคะแนนที่ใชมีดังนี้ 
อักษรระดับคะแนน ผลจากการประเมิน ความหมาย 

I Incomplete การประเมินผลไมสมบูรณ เนื่องจากไมไดดําเนิน
กิจกรรมครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

P Passed สอบผานสําหรับการประเมินผลที่ไมคาดคิดคะแนน
โดยไมนําไปคิดในคะแนนเฉลี่ยสะสม 

U Unsatisfactory สอบไมผานสําหรับการประเมินผลที่ไมคิดคะแนน 
  

ค. การรายงานผลการศึกษาดวยสัญลักษณอ่ืน มีดังตอไปนี้ 
อักษรระดับคะแนน ผลจากการประเมิน ความหมาย 

W Withdrawn การยกเลิก ใชในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุด
วิ ช าที่ ล งทะ เบี ยน เ รี ยนไว แ ล ว ภ า ย ใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

N Not Graded and Credited การไมนับคะแนน สําหรับชุดวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเกินกวาที่หลักสูตรกําหนด และไม
ตองการไปใชในการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

SP Suspended ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับ
คะแนนในภาคการศึกษาที่ผานมา 

 
  ง. การคํานวณหนวยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสม มีวิธีการดังนี้ 

      - การคํานวณหนวยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมแตละภาคการศึกษา
จะทําเมื่อส้ินภาคการศึกษาแตละภาค 

- การนับจํานวนกิตสะสมเพื่อคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ใหนับคํานวณจากชุดวิชาตามหลักสูตร แผน ก หรือ แผน ข ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ยกเวน
ชุดวิชาวิทยานิพนธและชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 
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- การบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนจะ
บันทึกผลการเรียนในภาคหลังสุดตามที่เปนจริง สวนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผานมาจะ
บันทึกเปน SP และไมนําไปคํานวณคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- การสอบวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ และการสอบประมวล
ความรู จะนําผลการสอบไปคิดคํานวณหนวยกิตสะสม แตจะไมนําไปคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 
 1.7 มาตรการ/ระเบียบ/ประกาศ ท่ีกําหนดใหมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล 
  ตามที่ไดกลาวขางตนวา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใชระบบการศึกษา
ทางไกลที่เอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถใชเวลาวางศึกษาดวนตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียน
ตามปกติซ่ึงเปนระบบการศึกษาที่เปดโอกาสใหนักศึกษาที่อยูในทองถ่ินตางๆ สามารถศึกษาหา
ความรูไดดวยตนเองตามความพรอม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง จากส่ือประสม
ประเภทสิ่งพิมพในรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียงประกอบชุดวิชา และ
หนังสืออานประกอบตางๆ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน และการสอนเสริมตาม
ศูนยบริการการศึกษา ดังนั้นมาตรการ/ระเบียบ/ประกาศ ที่กําหนดใหมีการวิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลสวนใหญจึงเนนไปที่ส่ือการสอน เพื่อชวยใหนักศึกษา
สามารถศึกษาดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

ปด/ 
ยกเลิก/ 
ยุบรวม 

ประชุม 
บูรณาการ
หนวยการ
สอน 
ชุดวิชา 

ประชุม 
พิจารณา 
หนวยการ
สอน 
ราง 1,2 

ผูเขียน
ปรับแก 
หนวยการ
สอน 
ราง 1,2 

ผูเขียนสง 
หนวยการ
สอนให 
บก. 

บก.รับหนวยการสอน 
ตรวจแก ราง 2  

บก. 
ตรวจแก 
และจัดสง 
ราง 3 

สํานัก 
พิมพ 

เอกสาร 
การสอน 

ทําเอกสาร 
ฉบับ

เพิ่มเติม 

ปรับปรุง 
ชุดวิชา 

กก.ปรับปรุง/ 
คณะทํางาน/ 
กก.พิจารณา 

สํานัก 
บริการการศึกษา 

3-5 ป 

นักศึกษา 

สาขาวิชา ชุดวิชา 
ผลิต/

ปรับปรุง 
สภาวิชาการ แตงตั้ง 

กก.ชุดวิชา 
แต งตั้ ง ผู
รวมผลิต/
ปรบปรุง 

จัดทําโครง
รางหนวย

ดําเนินการ
ผลิต/

ปรับปรุง 

1.7.1  การผลิต / ปรับปรุงชดุวิชา 
1) แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา(โดยสังเขป) (สํานกัวิชาการ 2551) 
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   2) องคประกอบ/บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา(บริหารชุดวิชา) 
  เพื่อใหการดําเนินการผลิตชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดมีประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง องคประกอบ
คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538) 
ประกอบดวย  

- ประธานกรรมการ 1 คน 
- กรรมการดานเนื้อหา 6-8 คน 

 - กรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา  1 คน 
 - กรรมการดานวัดผลการศึกษา 1 คน 
 - กรรมการและบรรณาธิการ 
 - เลขานุการ 
 รวมกรรมการทั้งสิ้นไมเกิน 11 คน ทั้งนี้ กรรมการอาจจะทําหนาที่เลขานุการหรือ
บรรณาธิการดวยก็ได 
 สําหรับการผลิตและการบริหารชุดวิชาระดบับัณฑิตศึกษา ไดมีประกาศมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง องคประกอบ หนาที่และวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการผลิตและบริหาร
ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2535  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535)  กําหนดรายละเอยีด  
ดังนี ้
 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 
 ขอ 3 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตองเปนคณาจารย
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี ้
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  3.1 ประธานกรรมการเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย และเปนผูทรงคุณวุฒิใน
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับชุดวิชาที่ผลิต 
  3.2 กรรมการและบรรณาธิการ เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยและเปนผูทรงคุณวุฒิ
ในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุดวิชาที่ผลิต รวมทั้งตองมีทักษะในดานการใชภาษา 
  3.3 กรรมการดานเนื้อหา เปนอาจารยหรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่เปนผูทรงคุณวุฒใินเนื้อหาที่เกี่ยวของกบัชุดวิชาที่ผลิต 
  3.4 กรรมการดานออกแบบระบบการสอน เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยและมี
ความรูความสามารถดานออกแบบระบบการเรียนการสอน 
  3.5 กรรมการและเลขานุการ เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย 
 ขอ 4 ใหคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชากําหนดกรรมการใหเปนผูผลิตเนื้อหาหรือผูรวมผลิตที่
เปนบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย และตองนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหความเห็นชอบกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
ผูผลิตหรือผูรวมผลิต 
 ขอ 5 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เร่ิมวาระการดํารงตําแหนง
นับตั้งแตไดรับอนุมัติแตงตั้งจากสภาวิชาการ 
 ขอ 6 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสิ้นสุดวาระการดํารง
ตําแหนงหลังจากมีคําสั่งแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทน 
 ขอ 7 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหนาที่ดังตอไปนี้ 
          7.1 กําหนดโครงรางเนือ้หาวิชาเปนหนวยการสอน 15 หนวย โดยแบงเนื้อหาเปน
ตอนและวางแผนการผลิต แลวเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาทราบ 
          7.2 พิจารณาใหความเห็นชอบในสัดสวนการผลิตเนื้อหาวิชาในกรณีที่มีผูผลิต
หลายคน  ในแตละหนวยและใหความเหน็ชอบการนําผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิอ่ืนมาใช
ประกอบชุดวชิาที่รับผิดชอบการผลิต 
          7.3 กําหนดผูรับผิดชอบการผลิตเนื้อหาวิชาแตละหนวยการสอน 
          7.4 พิจารณากําหนดรายละเอียดของสื่อปฏิสัมพันธ 
          7.5 พิจารณาความเหมาะสมในการใชส่ือโสตทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือเสริม
อ่ืน ๆ ประกอบชุดวิชาที่รับผิดชอบ 
          7.6 พิจารณาใหความเห็นชอบการแบงเนื้อหาวิชาในระดบัหวัเร่ืองที่ผูรับผิดชอบการ
ผลิตเสนอมา 
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          7.7 พิจารณารายละเอยีดของแนวการศึกษาตามที่ผูรับผิดชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคลองกับแนวการศึกษาและวัตถุประสงคของชุดวชิา 
          7.8 พิจารณาเนื้อหาของประมวลสาระชุดวิชาตามที่ผูรับผิดชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคลองกับแนวการศึกษาและวัตถุประสงคของชุดวชิา  
          7.9 วินิจฉัยปญหาทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบ 
          7.10 รายงานความกาวหนาในการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวชิาเปนรายเดือน 
           7.11 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวชิามอบหมาย 
           7.12 วางแผนการจัดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาของชดุวิชาที่รับผิดชอบ 

          7.13 พิจารณาเสนอรายชื่ออาจารยสัมมนาเสริมและสัมมนาเขมประจําชุดวิชา 
           7.14 พิจารณาเสนอรายละเอยีดขั้นตอนในการวดัและประเมนิผลการศึกษาระหวาง
การศกึษาและสอบไล 
           7.15 พิจารณาจัดทํารายงานการประเมินผลการใชชุดวิชาที่รับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจําสาขาวชิา 
           7.16 รายงานสถานภาพในการบรหิารชุดวิชาที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวชิาเปนระยะ ๆ 
           7.17 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารชุดวชิาที่รับผิดชอบตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวชิามอบหมาย 
 ขอ 8 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหนาที่ผลิตชุดวิชาใหแลว
เสร็จลวงหนากอนการเปดสอนชุดวิชานั้น อยางนอย 4 เดือน 
 ขอ 9 ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา มีหนาที่จัดการประชุมคณะกรรมการ
ผลิตและบริหารชุดวิชาไดตามจํานวน ดังนี้ 
  9.1 การผลิตชุดวิชา ไมเกิน 30 คร้ัง 
  9.2 การบริหารชุดวิชา ไมเกิน 7 คร้ัง/ภาคการศึกษา จํานวนครั้งการประชุมนี้
หมายถึงจํานวนครั้งที่มีการเบิกจายเบี้ยประชุม 
 ขอ 10 ใหประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหนาที่เรงรัด
การผลิตตนฉบับชุดวิชาใหแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงานและตามมาตรการเรงรัดการผลิตชุด
วิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและบริหารชุดวิชาใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
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 ขอ 11 การปฏิบัติงานและการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผลิตและบริหารชุด
วิชาแตละคณะขึ้นตรงตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาซึ่งจะตองรายงานการ
ปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 
              3) องคประกอบ/บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการบริหารชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2544 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544)  เพื่อใหการบริหารชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตอระบบการเรียนการสอนทางไกล
ยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2521  อธิการบดี โดยความเหน็ชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 24/2544  เมื่อวันที่ 
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2544  จึงกําหนดแนวปฏิบัติในการบริหารชุดวิชาระดับปริญญาตรีไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ใหมีคณะกรรมการบริหารชุดวิชาคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “คบ.ช.” มี
จํานวน ไมเกินเจ็ดคน  ประกอบดวย 
  1.1  ประธานกรรมการ    หนึ่งคน 

1.2 กรรมการดานเนื้อหา    ไมนอยกวาสองคน แตไมเกินสามคน 
1.3 กรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา  หนึ่งคน 
1.4 กรรมการดานวัดผลการศึกษา  หนึ่งคน 
และใหมีผูจัดการประจํา คบ.ช. คณะละหนึ่งคน ซ่ึงอาจจะเปนกรรมการดวย

หรือไมก็ได 
  ประธานกรรมการและกรรมการดานเนื้อหา  อาจเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได 
  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกคนหนึ่งจะเปนประธานได 
ไมเกินสองชุดวิชาตอภาคการศึกษา เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารชุดวิชา ให
เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
  ในกรณีที่สาขาวิชาเหน็สมควร  อาจยังไมเสนอกรรมการตาม (3) (4) ก็ได  ทั้งนี้
สาขาวิชาอาจเสนอกรรมการดังกลาวในภายหลังไดเพื่อประโยชนตอการบริหารชุดวิชา ขอ 2   ให
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสาขาวิชาจัดใหม ี
คบ.ช. ประจําชุดวิชาที่อยูในความรับผิดชอบทุกชุดวิชาที่เปดสอน เพือ่เสนอสภาวิชาการพิจารณา
แตงตั้ง  
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ขอ 3 ให คบ.ช. มีวาระสองป 
ในวาระเริ่มแรกใหประธานคณะกรรมการกลุมผลิตหรือประธานคณะกรรมการ  

กลุมปรับปรุงชุดวิชา หรือผูรับผิดชอบชุดวิชาดังกลาวตามที่สาขาวิชามอบหมาย เปนประธาน 
คบ.ช. โดยตําแหนง 

ขอ 4  เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงในวาระเริ่มแรก ใหประธานกรรมการ
ประจําสาขาวชิาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสาขาวชิาจัดใหมี คบ.ช. ชุดใหม เพือ่
เสนอสภาวิชาการพิจารณาแตงตั้งภายในสามสิบวัน กอนที่ คบ.ช. ชุดที่ดํารงตําแหนงอยูจะพนวาระ 
โดยใหมีกรรมการดานเนื้อหาใน คบ.ช. ชุดเดิมอยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการดานเนื้อหาใน 
คบ.ช. ชุดใหมตอไปอีกหนึ่งวาระ 
  ในกรณีที่ไมมีกรรมการดานเนื้อหาคนใดประสงคจะเปนกรรมการดานเนื้อหา
ใน คบ.ช. ชุดใหม ใหประธาน คบ.ช. ชุดเดิมเปนกรรมการดานเนื้อหาในชุดวิชานั้นตอไปอีก
หนึ่งวาระ 
  ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามวรรคสองได  ใหประธานกรรมการประจํา
สาขาวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสาขาวิชาพิจารณาเสนอแตงตั้งผูที่มีความรู    
ความสามารถเหมาะสมกับชุดวิชาเปนกรรมการดานเนื้อหา 
  ขอ 5  ให คบ.ช. มีอํานาจหนาที่พัฒนาคุณภาพทางวิชาการของชุดวิชาที่
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง  ดังนี้ 

5.1 วางแผนการเปดสอน  ตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัยของเนื้อหา
ในสื่อการสอนทุกประเภทที่เกี่ยวของกับชุดวิชานั้น รวมทั้งจัดทําเอกสารชุดวิชาเพิ่มเติม ในกรณี
ที่เห็นวามีความจําเปน 

5.2 วางแผนและกําหนดอาจารยสอนเสริม ตลอดจนการพบนักศึกษาแบบ         
ปฏิสัมพันธผานสื่อตาง ๆ  และการเปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 

5.3 วางแผนการวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวางผังขอสอบ การไดมาซึ่ง 
ขอสอบ  การตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ  ทั้งขอสอบแบบปรนัย  และแบบอัตนัย  การ
ตรวจขอสอบอัตนัยและการตรวจสอบมาตรฐานของการตรวจขอสอบอัตนัย 

5.4 จัดทําคูมือการเรียนและผลิตสื่อเสริมอื่นที่จําเปนเและเหมาะสมตอการศึกษา
ในระบบการศึกษาทางไกล 

5.5 หนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับชุดวิชา อาทิ จัดใหมีการประชุม สัมมนา อภิปราย
หรืออบรมทางวิชาการ 
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  5.6 เสนอรายงานผลการดําเนินการตาม (1)–(5) ตอคณะกรรมการประจําสาขาวิชา  
เพื่อพิจารณาเสนอสภาวิชาการตอไป 

ขอ 6  ใหกรรมการดานเนื้อหา มีหนาที่รวมกันกําหนดความรับผิดชอบหนวย
การสอนคนละไมนอยกวาสามหนวย แตไมเกินหาหนวยตอชุดวิชา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และความ   ทันสมัยของสื่อการสอน  จัดทําเอกสารชุดวิชาเพิ่มเติม  เสนอแนะใหมีการปรับปรุง
ชุดวิชาและสื่อ การสอนอื่น  โดยกําหนดประเด็นและแนวทางในการปรับปรุงชุดวิชา 
  ใหกรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบการผลิตและการใช
ส่ือการสอนประจําชุดวิชาตามขอ 5 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อการสอนแตละประเภท          
เสนอประเด็นและแนวทางปรับปรุงสื่อการสอน ทําการปรับปรุงสื่อการสอน สรุปปญหาเกี่ยวกับ   
การเรียนการสอนของนักศึกษาจากสื่อหลักและสื่อเสริมทุกประเภท และเสนอรายงานผลการ  
ดําเนินการตอ คบ.ช. ภายในระยะเวลาที่ คบ.ช. กําหนด นับแตวันถัดจากวันสุดทายของการสอบ
ประจําภาคการศึกษา 
  ใหกรรมการดานวัดผลการศึกษา  มีหนาที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลชุด
วิชาตามขอ 5  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ความเที่ยง  และความตรงของขอสอบ  วิเคราะหและ
เสนอผลการวิเคราะห เพื่อเสนอประเด็นและแนวทางการปรับปรุงขอสอบ แนะนําและให
ขอเสนอแนะกรรมการดานเนื้อหาในการออกหรือปรับปรุงขอสอบ จัดทําคลังขอสอบ สรุป
ปญหาที่เกิดจากการสอบของนักศึกษาและเสนอรายงานผลการดําเนินการตอ คบ.ช. ภายใน
ระยะเวลาที่ คบ.ช. กําหนด  นับแตวันถัดจากวนัสุดทายของการสอบประจําภาคการศึกษา 
  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 ใหนําเสนอสภา
วิชาการวินิจฉัยช้ีขาด  คําวินิจฉัยของสภาวิชาการใหเปนที่สุด 
  ขอ 8  ในกรณีที่สาขาวิชาเห็นวา  ยังไมพรอมที่จะมีผูจัดการประจํา คบ.ช. ใหจัด
ใหมี เลขานุการซึ่งมิใชกรรมการหรือใหกรรมการคนหนึ่งคนใดทําหนาที่เลขานุการ คบ.ช. 
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  ขอ 9  ในระหวางเวลาที่สาขาวิชายังไมเสนอกรรมการตามขอ 1 วรรคหา ให
ยกเวนหนาที่ของ คบ.ช. ตามขอ 5  (3)  หรือ  (4)  แลวแตกรณี  โดยไมตองรายงานผลการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการประจําสาขาวิชา เพื่อพิจารณาเสนอสภาวิชาการตอไป 
 
  4)  แนวปฏิบัติในการปรับปรุงชุดวิชา 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 เร่ือง แนว
ปฏิบัติในการปรับปรุงชุดวิชา พ.ศ. 2544  
  ขอ  2  ใหใชประกาศฉบับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป  
  ขอ  3 นับแตประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง แนวปฏิบัติในการปรับปรุงชุดวิชา ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2536 
  ขอ  4 มหาวิทยาลัยถือเปนนโยบายที่จะใหมีการปรับปรุงเอกสารการสอนทุก
ชุดวิชาที่ใชมาแลวไมนอยกวาสามป ตามลําดับความสําคัญของชุดวิชาดังนี้ ชุดวิชาการศึกษา
ทั่วไป ชุดวิชาแกน ชุดวิชาเฉพาะ และชุดวิชาเลือก 
  ขอ 5 ใหสาขาวิชาเสนอแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทําการปรับปรุงชุดวิชา 
โดยไมจํา-เปนตองเปนผูเขียนเดิม    
  ขอ 6 ใหคณะกรรมการประจําสาขาวิชาเปนผูพิจารณากําหนดชุดวิชาที่จะ
ปรับปรุง และจัดทําแผนปฏิบัติการปรับปรุงชุดวิชาตามขอมูลชุดวิชาที่กองแผนงานนําเสนอเพื่อ
เสนอสภาวิชาการใหความเห็นชอบ 
  ขอ  7  ในกรณีที่สภาวิชาการเห็นสมควรใหดําเนินการปรับปรุงชุดวิชาใดแลว 
ใหประธานกรรมการประจําสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาตอสภาวิชาการ 
  ขอ  8  ใหคณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชา ประกอบดวย อาจารยที่ไดรับ
แตงตั้งเปนผูรับผิดชอบชุดวิชา 1 คน เปนประธาน  มีกรรมการประกอบดวย กรรมการดาน
เนื้อหา 5 - 7 คน  กรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา 1 คน  กรรมการดานวัดผลการศึกษา 1 คน  
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และผูจัดการ/เลขานุการ 1 คน ทั้งนี้ใหมีกรรมการดานเนื้อหาที่เคยเปนกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา
นั้น ไมเกิน 2 คน  และใหกรรมการดานเนื้อหา 1 คน ทําหนาที่เปนบรรณาธิการ 
         ในกรณีที่ไมอาจแตงตั้งอาจารยประจํามหาวิทยาลัยเปนประธาน
กรรมการได ใหเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนประธานกรรมการ 
        ใหกรรมการดานเทคโนโลยกีารศึกษา รับผิดชอบการผลิตและการใช
ส่ือการสอนประจําชุดวิชา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัยของสื่อแตละประเภท 
เสนอประเด็นและทําการปรบัปรุงสื่อการสอน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอน รายงานผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหลักและสื่อเสริม และดําเนินการผลิตสื่อเสริมจากการผลิตสื่อหลักแต
ละหนวย 
     ใหกรรมการดานวัดผลการศกึษา รับผิดชอบการวัดและประเมินผลชุด
วิชาที่ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคกับ
กิจกรรมและแนวตอบ ตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยง และความเชือ่ถือไดของขอสอบ ทํา
การวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห  เสนอประเดน็และแนวทางการปรับปรุงขอสอบ  
แนะนํากรรมการดานเนื้อหาใหปรับปรุงหรือออกขอสอบ และแนะนํากรรมการดานเนื้อหาใน
การปรับปรุงวัตถุประสงค กิจกรรม แนวตอบ แบบประเมินตนเองกอนและหลังเรียนของแตละ
หนวยชุดวิชา หลังจากกรรมการดานเนื้อหาเขียนแตละหนวย 
  ขอ  9  ใหคณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาวิเคราะหเนื้อหาชุดวิชาที่จะทําการ
ปรับปรุงและเสนอผลการวิเคราะห ตลอดทั้งสัดสวนในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจํา
สาขาวิชา 
  ขอ 10  คณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําสาขาวชิา กําหนดผูปรับปรุงชุดวิชาและอาจกําหนดผูรวมปรับปรุงชุดวิชา
จากผูทรงคุณวฒุิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แลวเสนอสภาวชิาการพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งเปนผูรวมปรับปรุงชุดวิชา 
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  ขอ 11   คณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาและผูรวมปรับปรุงชุดวิชาเริ่มวาระ
การดํารงตําแหนง นับแตไดรับอนุมัติแตงตั้งจากสภาวิชาการ และสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง 
หลังจากไดทําการปรับปรุงเอกสารการสอนเสร็จเรียบรอยแลว 
  ขอ 12  คณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชามีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

12.1 วิเคราะหเนื้อหาสาระที่จะปรับปรุงและกําหนดสัดสวนในการ
ปรับปรุงชุดวิชา 

12.3 กําหนดผูปรับปรุงและผูรวมปรับปรุงแตละหนวย 
12.3 พิจารณาปรับปรุงสื่อหลักและสื่อเสริมที่เกี่ยวของกับชุดวิชานั้น ใหมี

ความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกัน 
12.4 พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการสอนเสริมชุดวิชาตอ

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา 
12.5 พิจารณาความเหมาะสมในวิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือในการวัด

และประเมินผลกิจกรรม ระหวางเรียนและการสอบไล  
12.6 จัดทํารายงานผลการปรับปรุงชุดวิชาตอคณะกรรมการประจํา

สาขาวิชาเปนประจําทุกเดือน 
  ขอ 13 ใหประธานคณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชา เปนผูรับผิดชอบ
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  ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2553 : 205-219 ) 

2.1 วัตถุประสงค  
 เพื่อติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตาม
มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด” 

2.2  คําอธิบาย  
 ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดให
อาจารยประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิต 
นักศึกษา และจัดใหนิสิต นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปดโอกาสให
ผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาส
เลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองค
ความรูตางๆ การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการกําหนดจํานวนหนวยกิตหรือ
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มี
การจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของอาจารยผูเรียน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มีหองสมุดและระบบ
สืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ ใหนับเฉพาะอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัด
ประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือช่ัวโมง
เรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจําของสถาบัน 
หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการ
อ่ืนๆ ที่นาเชื่อถือ เชน การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปญหาหรือตั้งโจทยของ
ผูสอน และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมาย เปนตน แลวจัดทําสรุปผลดังกลาวในระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอาจจัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลก็ได 
 



48 

โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี้ (ก.พ.ร. ปรับปรุงรายละเอียดใหม) 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ

คณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและ
แตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมา
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลด
สัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น  

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน  

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยสวนใหญ(อยางนอยรอยละ 75 
ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจําสถาบัน
ที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของ
คณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพได  

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารย) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ในกรณีที่ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และในกรณี
ไดจัดหาสื่อสําเร็จรูปที่มาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เชน ส่ือวิทยาศาสตร ส่ือสําเร็จรูป ส่ือเทคโนโลยี เปนตน สถาบันอุดมศึกษาตองมีเกณฑ
ในการคัดเลือกและพิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใชส่ือในการพัฒนาผูเรียนดวย 
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ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 
ของคณาจารยประจํา)  มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

 
2.3  เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด
สําเร็จ ครบถวน 
1-3 ประเด็น 

ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด
สําเร็จ ครบถวน 4 
ประเด็น 

ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด
สําเร็จ ครบถวน 5 
ประเด็น 

ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด
สําเร็จ ครบถวน 6 
ประเด็น 

ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด
สําเร็จ ครบถวน
ทั้ง 7 ประเด็น 

 
2.4  แนวทางการประเมินผล  

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร. 
ประเด็นที่ 1  
สถาบันอุดมศึกษามีการส ง เสริมทํ าให
คณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 
75 ของคณาจารยประจํา) มีความรูความ
เขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและ
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 

 » แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นใน
การสงเสริมใหอาจารยประจําสวนใหญมีความรู ความ
เขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา 
 » การจัดโครงการ /กิจกรรมหรือเอกสาร /
หลักฐานอื่นที่ยืนยันวาสถาบันอุดมศึกษาไดมีการ
เผยแพรสรางความรูความเขาใจตามแนวทางที่กําหนดไว 
 » สรุปรายงานผลการดําเนินงานซึ่งแสดง
ขอมูลที่ชัดเจนวาคณาจารยประจําสวนใหญมีความรู 
ความเขาใจที่จะดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 

ประเด็นที่ 2  
สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารย
ประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา)  ดํา เนินการวิ เคราะห
ศักยภาพของผู เรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพ

 » มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น
เพื่อใหคณาจารยประจําสวนใหญดําเนินการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
 » คูมือหรือเอกสาร /หลักฐานอื่นที่สถาบัน
จัดทําเพื่อเปนแนวทางใหคณาจารยและผูเกี่ยวของใน
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เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร. 
ผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละ
รายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

ระดับสถาบัน/คณะ/สํานัก สามารถนําไปปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนดไดอยางถูกตอง โดยไดประกาศหรือ
เผยแพรอยางกวางขวาง 
 » สรุปรายงานผลการดําเนินงานหรือเอกสาร/
หลักฐานอื่น ซ่ึงแสดงขอมูลที่ชัดเจนวาคณาจารยประจํา
สวนใหญไดดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลมาปรับปรุง
แผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษา
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 » หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตาม
ประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บ
ขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

ประเด็นที่ 3  
สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการ
วิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจํา
ของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจํา
ส วนใหญ  (อย า งน อยร อยละ  7 5  ของ
ค ณ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า )  ใ ห เ ป น ก า ร จั ด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดย
การลดสัดสวนการถายทอดความรูของ
อาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมาก
ขึ้น  

 »  เ อ ก ส า ร /ห ลั ก ฐ า นที่ แ ส ด ง วิ ธี ก า ร ที่
สถาบันอุดมศึกษาไดดํา เนินการเพื่อใหไดขอมูล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน ซ่ึงอาจใช
วิ ธี ก า รสํ า ร วจห รือก ารวิ จั ย  ห รือก ารประ เมิ น
ประสิทธิภาพ ที่ควรออกแบบการเก็บขอมูลจากผูสอน
และนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลอื่น เพื่อเปนการสอบทาน
ขอมูลใหนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 » รายงานผลการสํารวจหรือผลการวิจัยหรือผล
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําขึ้น  พรอมทั้ง
เอกสาร /หลักฐานวาไดมีการนําผลมาใชปรับปรุง
พัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญได 
 »  เ อกสาร /หลักฐานประกอบอื่ นๆ  เ ชน 
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เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร. 
แผนการจัดประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมง
การเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวน
ช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน 
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและ
การฝกประสบการณภาคสนาม โครงงานของนิสิต
นักศึกษาตัวอยางสื่อการสอน เทคโนโลยีที่นํามาใช
สนับสนุนการสอนและการคนควา เปนตน 
 » หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตาม
ประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บ
ขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

ประเด็นที่ 4  
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุน
ทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย
ร อ ยละ  7 5  ของคณาจ า ร ย ป ร ะ จํ า )  มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน  
  

 » เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3 
แตมีสาระสําคัญเรื่องประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรูของคณาจารยและผูเรียน 
 » เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบัน 
อุดมศึกษาไดนําผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือการ
ประ เมินประสิทธิภาพมาใชป รับปรุ งพัฒนาให
คณาจารยประจําสวนใหญมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียนได 
 » หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตาม
ประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บ
ขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 
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เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร. 
ประเด็นที่ 5  
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุน
ทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ประเมินผล
การจัดการสอนของคณาจารยประจําของ
สถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัด
ใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดย
เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและ
การประเมิน เพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและ
สามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการ
สอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
ได  

 » เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3 
และประเด็นที่ 4 แตมีสาระสําคัญเรื่องผลการจัดการ
สอนของคณาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผู เ รียน  ซ่ึงแสดงรายละเอียดของการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
 » เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาคณาจารย
ประจําสวนใหญของสถาบันใชผลจากการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวไปปรับเปลี่ยนการจัดการสอนให
เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได 
 » หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตาม
ประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บ
ขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

ประเด็นที่ 6  
สถาบันอุดมศึกษามีการส ง เสริมทํ าให
คณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 
75 ของคณาจารย) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและ
การเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใช
เพื่อพัฒนาผูเรียน ในกรณีที่ทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และใน
กรณีไดจัดหาส่ือสําเร็จรูปที่มาตรฐานสากล 
และ เ ป นที่ ย อ ม รับ ในร ะดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ เชน ส่ือวิทยาศาสตร ส่ือสําเร็จรูป 
ส่ือเทคโนโลยี เปนตน สถาบันอุดมศึกษา
ตองมีเกณฑในการคัดเลือกและพิจารณา มี

 »  รายงานผลการวิจั ย เพื่ อพัฒนาสื่ อและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่คณาจารยประจําไดจัดทํา
ในปงบประมาณพ.ศ. 2553 
 » เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาคณาจารยประจํา
นํ า ผลง านวิ จั ย ดั ง กล า ว ไปใช พัฒนาผู เ รี ยน ใน
สถาบันอุดมศึกษาได 
 » หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดง
กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตาม
ประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บ
ขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 
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การประเมินและรายงานผลการใชส่ือในการ
พัฒนาผูเรียนดวย 

 » ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาไดจัดหาสื่อ
สําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เชน ส่ือวิทยาสาสตร ส่ือ
สําเร็จรูป ส่ือเทคโนโลยี เปนตน สถาบันอุดมศึกษา
จะตองมีเกณฑในการคัดเลือกและพิจารคณา รวมทั้งมี
การประเมินและรายงานผลการใชส่ือในการพัฒนา
ผูเรียนดวย 

ประเด็นที่ 7  
สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุน
ใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 
ของคณาจารยประจํ า )  มีการนําผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

 » รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็น
ความเชื่อมโยงวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการ
วเิคราะหและประเมินผลกระบวนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา 
และ/หรือระดับคณะที่นํามาจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโดยรวมของสถาบัน 
 » รายงานสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของ
สถาบันจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 » รายงานสรุปผลดังกลาวตองแสดงขอมูลหรือ
มีรายละเอียดที่อ ธิบายไดว าสถาบันอุดมศึกษามี
กระบวนการที่ใหความสําคัญกับผู เ รียนอยางไร มี
วิธีการดําเนินการอยางไร และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร 
ซ่ึงสะทอนผลในดานประโยชนที่ผู เรียนไดรับ และ
ความคุมคาของการใชงบประมาณในการจัดการศึกษา
ของสถาบันได 

หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติรายการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่
สําคัญของตัวช้ีวัดมาดวย โดยสามารถสงเอกสารในรูปแบบของไฟลขอมูล .doc หรือ .pdf สวนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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3.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.1  ความหมายกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหความหมายของกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดย กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2551:155) 

      อาภรณ ใจเที่ยง  (2551) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงเกิด
การพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติ
ตอไป  

จากความหมายขางตนผูวิจัยสรุปความหมายของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมดวยวิธีที่
หลากหลาย 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                  3.2.1  แนวคิดทางการศึกษาของ จอหน  ดิวอ้ี (John Dewey) แนวคิดนี้มีที่มาจาก
แนวคิดทางการศึกษาของ จอหน  ดิวอ้ี (John Dewey) ซ่ึงเปนตนคิดในเรื่องของ “การเรียนรูโดยการ
กระทํา” หรือ “Learning by Doing” (Dewey 1963) อันเปนแนวคิดที่แพรหลายและไดรับการ
ยอมรับทั่วโลกมานานแลว การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทํานี้ 
นับวาเปนการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของผูเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” และ
เปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผูสอน” หรือ “ผูถายทอดขอมูลความรู” มาเปน “ผูจัดประสบการณการ
เรียนรู” ใหผูเรียน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรูวาอยูที่
ผูเรียนมากกวาอยูที่ผูสอน ดังนั้นผูเรียนจึงกลายเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน เพราะบทบาท
ในการเรียนรูสวนใหญจะอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ    

หลังจากแนวคิดดังกลาวเกิดขึ้น ตอมาไดมีผูพัฒนาแนวคิดใหมๆ ขึ้นจํานวน
มาก  ซ่ึงลวนแตสนับสนุนแนวคิดพื้นฐานของดิวอ้ี ทั้งสิ้น แนวคิดใหมๆ เหลานี้ตางชวยสงเสริม
แนวคิดหลักของดิวอ้ี ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น  กวางและ
หลากหลายยิ่งขึ้น นาสนใจ และไดผลมากยิ่งขึ้น  
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3.2.2 โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  การที่ครูจะจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง แนวคิดที่กลาวมาขางตน  เปนที่มาของชื่อ  CIPPA   ดังนี้ 
  C = Construct  หมายถึง การสรางความรูตามแนวคิดของ Constructivism 
กลาวคือ กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาส สรางความรูดวยตนเอง 
ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจ และเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง การที่ผูเรียนมีโอกาสได
ส ร า ง คว ามรู ด ว ยตน เอ งนี้  เ ป นกิ จ ก รรมที่ ช ว ย ให ผู เ รี ยนมี ส วนร วมทา งสติ ปญญา 
  I =  Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือส่ิงแวดลอมรอบตัว กิจกรรม
การเรียนรูที่ดี จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล และแหลงความรูที่
หลากหลาย ซ่ึงเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม 
  P  =  Physical Participation หมายถึง การเรียนรูมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย 
โดยการทํากิจกรรมในลักษณะตาง ๆ ซ่ึงเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางกาย 

P =  Process Learning  หมายถึง การเรียนรูกระบวนการตางๆ   กิจกรรมการ
เรียนรูที่ดี ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซ่ึงเปนทักษะทีจ่ําเปนตอการ
ดํารงชีวิต เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหากระบวนการ
กลุมกระบวนการพัฒนาตนเอง เปนตน การเรียนรูกระบวนการเปนสิ่งสําคัญเชนเดียวกับการ
เรียนรู เนื้อหาสาระตางๆ การเรียนรูเกีย่วกบักระบวนการ เปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางดาน
สติปญญาอีกทางหนึ่ง 
  A =  Application  หมายถึง การนําความรูทีไ่ดเรียนรูไปประยุกตใช ซ่ึงจะชวยให
ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน และชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรูเพิม่เติมขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมการ
เรียนรูที่มีแตเพียงการสอนเนื้อหาสาระใหผูเรียนเขาใจ โดยขาดกิจกรรมการนําความรูไป
ประยุกตใช จะทําใหผูเรียนขาดการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏบิัติ ซ่ึงจะทําใหการเรียนรู  ไม
เกิดประโยชนเทาที่ควร การจดักิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยกุตใชนี้ เทากับ
เปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในดานหนึ่งหรือหลายๆ ดาน แลวแตลักษณะ
ของสาระและกิจกรรมที่จัด 
(http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=110823&Ntype=2 2551) 

 
3.3  รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

       สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแบงรูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับ
การอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมุงพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะ
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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 ซ่ึงวิธีการนี้จะทําไดดีในการจัดการเรียนการสอน
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  
     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  
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3.3.3 การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)  
     การเรียนรูแบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานวา “ผูเรียนเปนผูสรางความรูโดยการอาศัย 
ประสบการณแหงชีวิตที่ไดรับเพื่อคนหาความจริง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญา 
การศึกษาที่หลากหลาย ซ่ึงนักทฤษฎีสรรคนิยมไดประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษา 
ดังกลาวในรูปแบบและมุมมองใหม ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ  
    1) กลุมที่เนนกระบวนการรูคิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal 
Constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เปนกลุมที่เนนการ เรียนรูของมนุษย
เปนรายบุคคล โดยมีความเชื่อวามนุษยแตละคนรูวิธีเรียนและรูวิธีคิด เพื่อสรางองคความรูดวย
ตนเอง  

2) กลุมที่ เนนการสรางความรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม (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  
     วิธีการที่ใชในการสอน คือ การทดลองฝกปฏิบัติจริงอยางเขมขน ตอเนื่อง และ
เปนระบบ โดยการสอนแบบจุลภาค มีที่ใหผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการฝกทดลองตั้งแตเร่ิมตนจน
ส้ินสุดการ ฝก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรูความเขาใจ ขั้นสํารวจวิเคราะหและออกแบบการฝก
ทักษะ ขั้นฝกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสรางทางสังคมของรูปแบบการสอนอยูในระดับปานกลาง
ถึงต่ํา ในขณะที่ผูเรียนฝกทดลองทักษะการสอนนั้น ผูสอนตองใหการชวยเหลือสนับสนุนอยาง
ใกลชิด ส่ิงที่จะทําใหการฝกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ความพรอมของระบบ 
สนับสนุน ไดแก หองปฏิบัติการสอน หองสื่อเอกสารหลักสูตรและการสอน และเครื่องมือ 
โสตทัศนูปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ  
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3.3.5  การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)  
      การเรียนรูแบบนี้เปนการใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การ
จัดการ เรียนการสอนแบบสืบคน (Inquiry Instruction) การเรียนแบบคนพบ (Discovery Learning) 
การ เรียนแบบแกปญหา (Problem Solving) การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) 
ซ่ึง 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  การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)  
      การเรียนรูที่เนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเปนการเรียนที่
เนน การแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู 
และ การทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอน
อาจแบงไดเปน 4 ลักษณะใหญๆ ไดแก การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีสอน การสอนโดยผูเรียนรวม
ทํา โครงการวิจัยกับอาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัยของอาจารย การสอนโดยผูเรียนศึกษา 
งานวิจัยของอาจารยและของนักวิจัยช้ันนําในศาสตรที่ศึกษา และการสอนโดยใชผลการวิจัย 
ประกอบการสอน  
 

3.3.8  การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-Based 
Approach)  
      การจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรู
ความคิดดวย ตนเองดวยการรวบรวม ทําความเขาใจ สรุป วิเคราะห และสังเคราะหจากการศึกษา
ดวยตนเอง เหมาะสําหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผูเรียนที่เปนผูใหญ มีประสบการณเกี่ยวกับศาสตรที่
ศึกษามา ในระดับหนึ่งแลว  
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      วิธีการเรียนรูเร่ิมจากการทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวัตถุประสงคของการ
เรียนรูตาม แนวนี้ จากนั้นทําความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวิชา มอบหมายให
ผูเรียนไป ศึกษาวิเคราะหเอกสาร แนวคิดตามประเด็นที่กําหนด แลวใหผูเรียนพัฒนาแนวคิดใน
ประเด็นตาง ๆ แยกทีละประเด็น โดยใหผูเรียนเขียนประเด็นเหลานั้นเปนผลงานในลักษณะที่เปน
แนวคิด ของตนเองที่ผานการกลั่นกรอง วิเคราะหเจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเปนของตนเอง 
จากนั้นจึง นําเสนอใหกลุมเพื่อนไดชวยวิเคราะห วิจารณอีกครั้ง 
 

3.4  ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถแบงออกไดดังนี้ (อาภรณ   

ใจเที่ยง 2551)    
3.4.1  Active Learning  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง 

ดวยความ กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ 
ไดใช ประสาทสัมผัสตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทําหนาที่ เตรียมการ
จัด บรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อส่ิงเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน 

3.4.2  Construct  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรู
ใหมดวยตนเอง อันเกิด จากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทํา
ให ผูเรียนรักการอาน รักการศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการ
เรียนรู ซ่ึงนําไปสู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ที่พึงประสงค 

3.4.3  Resource  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่
หลากหลายทั้งบุคคลและ เครื่องมือทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธ 
กับสิ่งแวดลอมทั้งที่ เปนมนุษย (เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตางๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตาม
หลักการที่วา "การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ" 

3.4.4  Thinking  เปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวิธีคิดใน
หลายลักษณะ เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิด
ไกล คิดอยางมีเหตุผล เปนตน (ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ   2543 : 55-59) การฝกใหผูเรียนไดคิด
อยูเสมอในลักษณะ ตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบมีเหตุผล 
มีวิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการคิดวิเคราะหที่จะเลือกรับและ
ปฏิเสธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกไดอยาง
ชัดเจนและมี เหตุผลอันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวัน 
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3.4.5  Happiness  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เปนความสุขที่เกิด
จาก ประการที่หนึ่ง ผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนสนใจสาระการเรียนรู ชวนใหสนใจใฝคนควาศึกษา
ทาทาย ใหแสดง ความสามารถและใหใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ ประการที่สองปฏิสัมพันธ 
(Interaction) ระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการ
ชวยเหลือ เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน มีกิจกรรมรวมดวยชวยกัน ทําใหผูเรียนรูสึกมีความสุขและสนุกกับ
การเรียน 

3.4.6 Participation  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน 
วางเปาหมายรวมกัน และมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องที่ตรงกับความถนัด
ความสามารถ ความสนใจ ของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของ
ส่ิงที่เรียนและสามารถ ประยุกตความรูนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง 

3.4.7  Individualization  เปนกิจกรรมที่ผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนในความ
เปนเอกัตบุคคล ผูสอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพมากกวาเปรียบเทียบแขงขันระหวางกันโดยมี
ความเชื่อมั่นผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูได และมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน 

3.4.8  Good Habit  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชน 
ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ 
ฯลฯ และ ลักษณะนิสัยในการทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับผูอ่ืน 
และการเห็นคุณคาของงาน เปนตน  

     กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการเรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใชประโยชนในชีวิต 
ไดมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา 

 
3.5  เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ  

     การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียน จําเปนตองใชเทคนิค
วิธีการเรียนรูรูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนใน หลากหลายวิธีซ่ึงจําแนกไดดังนี้ 
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 36-37) 
   3.5.1  การจัดการเรียนการสอนทางออม ไดแก การเรียนรูแบบสืบคน แบบคนพบ
แบบแกปญหา แบบสรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศกึษา แบบตั้งคําถามแบบใชการตัดสินใจ 
  3.5.2   เทคนิคการศึกษาเปนรายบุคคล ไดแก วิธีการเรียนแบบศูนยการเรียน แบบ
การเรียนรูดวยตนเอง แบบชดุกิจกรรมการเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอน 
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  3.5.3  เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีตางๆ ประกอบการเรียน เชน การ
ใชส่ิงพิมพ ตําราเรียน และแบบฝกหัดการใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรยีนชุดการสอน 
คอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนสําเร็จรูป 

3.5.4  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ ประกอบดวย การ
โตวาทีกลุม การอภิปราย การระดมพลังสมอง กลุมแกปญหา กลุมติวการประชุมตาง ๆ การแสดง
บทบาทสมมติ 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. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
       4.1 งานวิจัยในประเทศ 

4.4.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1)  สมคิด  พรมจุย และคนอื่นๆ  (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2551(ฉบับสง ก.พ.ร.)โดยมีวัตถุประสงค 1)  เพื่อศึกษา
ขอมูลตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (โครงสรางหลักสูตรการ
เรียนการสอน จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียน จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ชุดวิชาที่เปด
สอน ชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จํานวนชั่วโมง/สถิติการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ 
จํานวนชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการให
นักศึกษาใชหองคอมพิวเตอร จํานวนผูใชบริการหองสมุด)   2) เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการ
พิจารณา 7 ประเด็นของตัวช้ีวัดที่ 23 ของ ก.พ.ร. และ 3) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชแบบสอบถาม การ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้ 
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(1) ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
มีดังนี้ 

ก. มีหลักสูตรที่เปดสอน จํานวน 75 หลักสูตร จําแนกเปนระดับ 
ประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี จํานวน 53 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 22 
หลักสูตร และมีหลักสูตรที่มีการกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จํานวน  58 
หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 73 ชุดวิชา 

ข. มีชุดวิชาที่เปดสอนชุดวิชา จํานวน  566 ชุดวิชา  จําแนกเปนชุดวิชาระดับ 
ประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี จํานวน  389 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 177  ชุดวิชา มี
การผลิต 

ค. และเปดสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 42 ชุดวิชา แยกเปนระดับ 
ปริญญาตรี จํานวน 14 ชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 28 ชุดวิชา  

ง. มีการจัดใหนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะ จํานวน 6 สาขาวิชา 18 ชุด 
วิชา  27 คร้ัง มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน 1,908 คน  

จ. มีการจัดประสบการณวิชาชพีใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา                              
จํานวน 36 ชุดวิชา จัดอบรม จํานวน 198 คร้ัง มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมจํานวน 17,105  คน และ
มีการจัดประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  10 สาขาวิชา  จํานวน 29 ชุดวิชา 
จํานวน 27  คร้ัง มีนักศึกษาเขารับการอบรม จาํนวน 2,341 คน   

ฉ. มหาวิทยาลัยจัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทย 
บริการจํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศจํานวน 40 เครื่อง และจัดบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อาคารวิชาการ 3 ช้ัน 2 วันจันทร-วันศุกร เวลาราชการ มีนักศึกษาเขา
รับบริการ จํานวน 2,900  คน 

ช.  มีผูใชบริการหองสมุด มสธ. จํานวน 372,586 คน   
(2) การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ  

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ประเด็นของตัวช้ีวัดที่ 23 ของ 
ก.พ.ร.พบวา  

ก. ประเด็นที่ 1 คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการ 
จัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 96.2 

ข. ประเด็นที่ 2  คณาจารยสวนใหญ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและ 
เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลระดับปริญญาตรี อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 76.9 และระดับ
บัณฑิตศึกษาระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 85.8       
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ค. ประเด็นที่ 3  คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการจัดประสบการณ 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอด ความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม (รอยละ 83.8-87.5) 

ง. ประเด็นที่ 4  คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ 
พัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูในระดับมาก-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.0   

จ. ประเด็นที่ 5 คณาจารยสวนใหญ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่ 
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.5 

ฉ. ประเด็นที่ 6  คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการ 
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.7 

ช. ประเด็นที่ 7  มีคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนและนํา 
ผลไปใชพัฒนาผูเรียนทุกสื่อ จํานวน 232 คน  คิดเปนรอยละ 77.6 ซ่ึงอยูในระดับมาก และคณาจารย
มีการนําผลวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อไปพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมาก-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.0  

(3) การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การสอน 
ของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญพบวา 1) นักศึกษามีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยภาพรวมระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 3,012 คน คิดเปน
รอยละ 92.0 และ 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญพบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.51) รายการที่นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดอันดับ
แรกคือ เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ( X  = 4.66) รองลงมาคือ อาจารยมีความ
พรอมและสามารถสรุปสาระสําคัญใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย กระตุนใหนักศึกษามี
สวนรวมในกิจกรรม สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริงใน
สถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 
 

2) สมคิด  พรมจุย และคนอื่นๆ (2551)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ 2551  (ฉบับสงวิจัยสถาบัน) 
โดยมี วั ต ถุประสงค  1) เพื่ อศึ กษาข อมู ลต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข องกับการจั ดการเรี ยนการสอนของ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2) เพื่อประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวช้ีวัดที่ 
23 ของ ก.พ.ร.  3)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
วิทยากร  โดยจําแนกตามสาขาวิชาโดยจําแนกตามสาขาวิชา และกลุมสาขาวิชา   4) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยใช 
แบบสอบถามคณาจารย แบบสอบถามนักศึกษาและแบบบันทึกขอมูล ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

  (1)  ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
มีดังนี้ 

ก.  หลักสูตรที่เปดสอน จํานวน 75 หลักสูตรจําแนกเปนระดับประกาศนียบัตร/ 
ปริญญาตรี จํานวน 53 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 22 หลักสูตร และในหลักสูตรดังกลาวมี
การกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จํานวน 58 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 73 ชุดวิชา 

ข. ชุดวิชาที่เปดสอนชุดวิชา  จํานวน 566 ชุดวิชา  จําแนกเปนชุดวิชาระดับ 
ประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี จํานวน  389 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 177  ชุดวิชา มีการ
ผลิตและเปดสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 42 ชุดวิชา แยกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 14 
ชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 28 ชุดวิชา  

ค. การจัดใหนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีจํานวน 6 สาขาวิชา 18 ชุดวิชา   
27 คร้ัง มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน 1,908 คน  

ง. การจัดประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา  
จํานวน 36 ชุดวิชา จัดอบรม จํานวน 198 คร้ัง มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมจํานวน 17,105  คน และ
มีการจัดประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  10 สาขาวิชา  จํานวน 29 ชุดวิชา 
จํานวน 27  คร้ัง มีนักศึกษาเขารับการอบรม จํานวน 2,341 คน   

จ. มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหคณาจารย 12 สาขาวิชา จํานวน 345  
เครื่อง และคณาจารยประจําสํานักตางๆ จํานวน 46 เครื่อง  จัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการจํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศจํานวน 40 เครื่อง และจัดบริการหอง
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อาคารวิชาการ 3 ช้ัน 2 วันจันทร-วันศุกร เวลา
ราชการ จํานวน 10 เครื่อง  มีนักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 2,900  คน  

ฉ. ผูใชบริการหองสมุด มสธ. มีจํานวน 372,586 คน   
(2) ประเมินและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย 
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สาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวช้ีวัดที่ 23 
ของ ก.พ.ร. โดยจําแนกตามกลุมสาขาวิชา  พบวา  

ก)  ประเด็นที่ 1  
(ก) คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด 

การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 96.2 
(ข) เปรยีบเทียบการมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา  

และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษาของคณาจารย แยกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ไมมีความแตกตาง
กันที่ระดับ .05 

ข) ประเด็นที่ 2   
(ก) คณาจารยสวนใหญ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ 

ผูเรียนเปนรายบุคคลระดับปริญญาตรี อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 76.9 
(ข) เปรียบเทียบคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ 

ผูเรียนเปนรายบุคคล ระดับปริญญาตรี แยกตามกลุมสาขาวิชา พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหรือการใหคําปรึกษาทาง
โทรศัพท/Internet  ( = 10.221) และการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาตางๆ ( =8.448) 

(ค) คณาจารยสวนใหญ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ 
ผูเรียนเปนรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษาอยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 93.5 

(ง) เปรียบเทียบคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ 
ผูเรียนเปนรายบุคคล ระดับบัณฑิตศึกษา แยกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ไมมีความแตกตางกันที่
ระดับ .05ในทุกกิจกรรม 

ค) ประเด็นที่ 3   
(ก) คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนน 

ผูเรียนเปนสําคัญโดยการลดการถายทอด ความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม (รอยละ 83.8-87.5) 

(ข) เปรียบเทียบคณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอด ความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียน แยกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ไมมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 ในทุกกิจกรรม  

ง) ประเด็นที่ 4   
(ก) คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ 

พัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูในระดับมาก-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.0   
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(ข) เปรียบเทียบคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ 
พัฒนาการเรียนรูอาจารยและนักศึกษา แยกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ไมมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 

จ) ประเด็นที่ 5  
(ก) คณาจารยสวนใหญ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลอง 

กับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.5 

(ข) เปรียบเทียบคณาจารยมกีารประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลอง 
กับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพือ่พัฒนาการ
เรียนรูและการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล แยกตาม
กลุมสาขาวิชา  พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมการ
ประเมินผลชุดวิชาฝกปฏิบัติเสริมทักษะโดยการใหคะแนน P C R  ( =11.908) 

ฉ) ประเด็นที่ 6   
(ก) คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการ 

สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.7 
(ข) เปรียบเทียบคณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการ 

สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  แยกตามกลุมสาขาวิชา พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมการนําผลการประเมินการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพมาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เชน เมื่อนักศึกษาทํากิจกรรมรายบุคคล จะพบ
ขอบกพรองของนักศึกษา แลวนําขอบกพรองนั้นมาอธิบาย  หรือใหกิจกรรมเพิ่ม  หรือบอก
จุดบกพรองเพื่อใหนักศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ฯลฯ  ( = 7.280) 

ช) ประเด็นที่ 7   
(ก) มีคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไป 

ใชพัฒนาผูเรียนทุกสื่อ จํานวน 237 คน  คิดเปนรอยละ 79.3 ซ่ึงอยูในระดับมากที่สุด และคณาจารย
มีการนําผลวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อไปพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมาก-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.0  

(ข) เปรียบเทียบคณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของ 
ผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน (ระดับของการพัฒนาผูเรียนจากการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ) แยก
ตามกลุมสาขาวิชา พบวา ไมมีความแตกตางกันที่ระดับ .05 

(3) ประเมินและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานของวิทยากร  โดยจําแนกตามสาขาวิชา และกลุมสาขาวิชา พบวา 
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ก. นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใน 
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.54) รายการที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ
เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง (X  = 4.68 ) รองลงมาคือ อาจารยมีความพรอมที่
จะสอน/อบรม การแตงกายมีความเหมาะสม สามารถสรุปสาระสําคัญใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู  
เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน 
เขาใจงาย มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมใน
กิจกรรม มีเทคนิคในการกระตุนใหนักศึกษาใชความคิด  สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ 
เรียนรู  สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง
ในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง และการตรงตอเวลาในการสอน / อบรม 

ข. ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร 
แยกตามสาขาวิชาที่สังกัด พบวา นักศึกษาสาขาวิชาที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คือ  
ศิลปศาสตร ( X  = 4.57)   ศึกษาศาสตร ( X  = 4.58) นิติศาสตร ( X  = 4.58)  วิทยาศาสตรสุขภาพ  
( X  = 4.52)  มนุษยนิเวศศาสตร ( X  = 4.65)  รัฐศาสตร ( X  = 4.50)  สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
( X  = 4.55)  และพยาบาลศาสตร ( X  = 4.82)  นักศึกษาสาขาวิชาที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก คือ วิทยาการจัดการ ( X  = 4.44)  เศรษฐศาสตร ( X  = 4.42)  นิเทศศาสตร ( X  = 4.42)  และ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X  = 4.43)   

ค. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร แยกตาม 
สาขาวิชา พบวา มีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อทดสอบความแตกตาง
รายคูภายหลังดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  พบวา มีนักศึกษาสาขาวิชาที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีดังนี้ 

ก) ศิลปศาสตร มีความคิดเห็นแตกตางจากพยาบาลศาสตร    
ข) ศึกษาศาสตร มีความคิดเห็นแตกตางจากวิทยาการจัดการ 

และพยาบาลศาสตร    
ค) วิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นแตกตางจากนิติศาสตร   

มนุษยนิเวศศาสตร และพยาบาลศาสตร  
ง) นิติศาสตร มีความคิดเห็นแตกตางจากพยาบาลศาสตร และ 

วิทยาการจัดการ    
จ) วิทยาศาสตรสุขภาพ มีความคิดเห็นแตกตางจากพยาบาลศาสตร    
ฉ) เศรษฐศาสตร มีความคิดเหน็แตกตางจากพยาบาลศาสตร    
ช) มนุษยนิเวศศาสตร มีความคิดเห็นแตกตางจากนิเทศศาสตร  
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ    
ซ) รัฐศาสตร มีความคิดเห็นแตกตางจากพยาบาลศาสตร    
ฌ) สงเสริมการเกษตรและสหกรณ มีความคิดเห็นแตกตางจาก 

พยาบาลศาสตร    
ญ) นิเทศศาสตร มีความคิดเห็นแตกตางจากมนุษยนิเวศศาสตร  

และพยาบาลศาสตร  
ฎ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นแตกตางจาก 

พยาบาลศาสตร และมนุษยนิเวศศาสตร 
ฏ) พยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นแตกตางจากนักศึกษาเกือบ 

ทุกสาขาวิชา ยกเวน มนุษยนิเวศศาสตร  
ง. เปรยีบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร  แยก 

ตามกลุมสาขาวิชา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบ
ความแตกตางรายคูภายหลังดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  พบวา มีนักศึกษากลุมสาขาวิชาที่มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีดังนี้ 

ก) กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรมีความคิดเห็นแตกตางจากกลุม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

ข) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็น 
แตกตางจากกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

ค) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความคิดเห็น แตกตาง 
จากกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

3) สมคิด  พรมจุย และคนอื่นๆ (2552) ไดทําการวิจัยเร่ืองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ 2552  โดยมีวัตถุประสงค  1)  
เพื่อศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
2) เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม
ประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวช้ีวัดที่  17 ของ ก.พ.ร.  3) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โ ด ย ใ ช แ บ บ ส อ บ ถ า ม
คณาจารย แบบสอบถามนักศึกษา และรวบรวมขอมูลตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  8 หนวยงาน 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
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  (1)  ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้ 

ก. มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตร 12 สาขาวิชา จํานวน 79 หลักสูตร  
แยกเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 48 หลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 20 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 
หลักสูตร และมีหลักสูตรที่มีการกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี / คนควาอิสระ จํานวน  
63 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 77 ชุดวิชา 

ข. มีชุดวิชาที่เปดสอนจํานวน 457  ชุดวิชา แยกเปนชุดวิชาระดับ 
ประกาศนียบัตร /ปริญญาตรี 359 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท 96 ชุดวิชา และระดับปริญญาเอก 2 ชุด
วิชา  มีชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร  (e-Learning) จํานวน 99 ชุดวิชา โดย
แยกเปนชุดวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน 32 ชุดวิชา และชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 67 ชุด
วิชา   

ค. มีการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ปการศึกษา 2/2551 ทั้ง 12 สาขาวิชา  จํานวนชุดวิชา 38 ชุดวิชา เปนจํานวน 100 คร้ัง มี
นักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมประสบการณวิชาชีพ จํานวน 8,525 คน 

ง. มีการจัดอบรมเขมพิเศษชุดวิชาใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  
7 สาขาวิชา รวมชุดวิชา มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมพิเศษชุดวิชา จํานวน 813 คน  

จ. มีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชานักศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา  
2/2551 จํานวน 6 สาขาวิชา 22 ชุดวิชา  30 คร้ัง มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน 2,160 คน  และ
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดฝกอบรมในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 4.40) 

ฉ.  มีการสอนเสริมทั่วประเทศ ปการศึกษา 2/2551 จํานวน 7 สาขาวิชา  
โดยเมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาลงทะเบียน จํานวน  91,393 คน กับนักศึกษาเขารับการสอนเสริม 
จํานวน  9,866 คน คิดเปนรอยละ 10.80 และเมื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารย
สอนเสริม พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.40) 

ช. มีการจัดกจิกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา (สัมมนาเสริม/เขมชุดวิชา  
สัมมนาเขมวิทยานิพนธ 1-3  การศึกษาคนควาอิสระ และ อบรมเสริม / เขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ) จํานวนครั้ง 1,837 คร้ัง และมีนักศกึษาเขารวมกจิกรรม  26,008 คน 

ซ. มีจํานวนชุดวิชาในคลังขอสอบ จํานวน 141 ชุดวิชา มีการออก 
ขอสอบใหม จํานวน 81 ชุดวิชา  มีจํานวนชุดวิชาที่ปรับปรุงขอสอบ จํานวน 118 ชุดวิชา  

ฌ. มีการจัดใหนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ 
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ฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู มีการฝกจํานวน 426 ช่ัวโมง มีนักศึกษาเขารับการฝก
จํานวน 5,430 คน 

ญ. มีการจัดอบรมคณาจารย และบุคลากร  ในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับ 
การใชคอมพิวเตอร กวา 30 หลักสูตร จํานวน 426 ช่ัวโมง มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น 540 คน 

ฎ. มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหคณาจารย 12 สาขาวิชา และ 
คณาจารยประจําสํานักตางๆ จํานวน 382 เครื่อง  จัดใหมีบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนย
วิทยบริการจํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศจํานวน 90 เครื่อง และจัดบริการคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษา จํานวน 277 เครื่อง  มีนักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 5,430  คน  

ฏ. มีการเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุด และมีผูใชบริการ จํานวน  
311,210 คน  

(2)   การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ ของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ประเด็นของตัวช้ีวัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
พบวา 

ก. ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยมีความรูความ 
เขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศกึษา และดําเนินการไดตาม
แนวทางที่กําหนด อยูในระดับมากที่สุด คดิเปนรอยละ 86.9 และเมื่อพจิารณาแยกตามสาขาวิชา / 
สํานัก พบวา คณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษา
อุดมศึกษา อยูในระดบัมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 79.6 – 93.1  

ข. ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยมมีาตรการใหคณาจารยดําเนินการวิเคราะห 
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
พบวา มหาวิทยาลัยมีมาตรการใหคณาจารยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.2  และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพ
ผูเรียนมาปรับปรุงแผนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยูในระดับมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 85.6 

ค. ประเด็นที่ 3  มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการ 
ประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
สอนของคณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการ
ถายทอดความรูของคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับมาก-มากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม คิดเปนรอยละ79.7 - 82.5 และเมื่อ
พิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือการ
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ประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการสอนของคณาจารย ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดโดยการลดสัดสวน
การถายทอดความรูของคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
ใหมากขึ้น อยูในระดับมาก – มากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม จํานวน 8 สาขาวิชา / สํานัก 

ง. ประเด็นที่ 4  มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยมี 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูในระดับมาก
ที่สุด  คิดเปนรอยละ 89.8  และคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.5  เมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา 
/ สํานัก พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา 
คิดเปนรอยละ 78.1 – 98.9  

จ. ประเด็นที่ 5 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยมี 
การสํารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัด
ใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมา
ปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 94.9  และมีการนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนให
เต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.3  และเมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / 
สํานัก พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยมีการสํารวจ หรือการวิจัย หรือ
การประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 80.2 และมี
การนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได 
อยูในระดับมากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 82.9 - 100 

ฉ. ประเด็นที่ 6  มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารย ทําวจิัยเพื่อพัฒนาสื่อ 
และการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจยัไปใชเพื่อพฒันาผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 90.0 และเมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม 
สนับสนุนใหคณาจารยทําวจิัยเพื่อพฒันาและนําผลวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาสื่ออยูในระดบัมาก - มาก
ที่สุด ทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 77.6 – 99.4  
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ช. ประเด็นที่ 7  มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยนําผลการ 
ประเมินการเรยีนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.7 และเมื่อพจิารณาแยกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา 
มหาวิทยาลัยมกีารสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารย นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดบัมาก-มากที่สุด 11 
สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอยละ 71.3 – 95.1 

(3) การประเมนิความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสทิธิภาพการสอนของ 
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา นกัศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกบัประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.43)  และเมื่อพิจารณาแยกตาม
สาขาวิชา / สํานัก พบวา นักศึกษามีความคดิเห็นเกีย่วกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยทีเ่นน
ผูเรียนเปนสําคัญ เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.43)   
 

4.4.2 งานวิจัยเก่ียวของกับสื่อการศึกษา 
1)  จิตรนภา  รุจิระชาติกุล และคนอื่นๆ (2552) ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษาความ

คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา 
(41343) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) จํานวนผูใชสื่อการศึกษา  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
สื่อการศึกษา และ 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซึ่งสื่อการศึกษาที่นํามาศึกษา
ประกอบดวย เอกสารการสอน และรายการวิทยุกระจายเสียง  โดยใชแบบสอบถาม  ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้ 
 (1)  ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 68.9 
มีอายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 27.7 มีอาชีพรับราชการ รอยละ 66.6 รายไดตอเดือนสูงกวา 20,000 
บาท รอยละ 31.1 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาตอใน มสธ. ระดับต่ํากวาอนุปริญญา รอยละ 48.0 และ
ผูตอบทั้งหมดศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร รอยละ 100.0  

   (2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา คุณภาพของการนําเสนอ
เนื้อหา ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาอยูในระดับดี สวน
การปรับปรุงเอกสารการสอน ระบุเนื้อหาท่ีทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ 3 อันดับแรก ไดแก 
เนื้อหาหนวยที่ 9 หนวยที่ 8 และหนวยที่ 7 เสนอแนะวาเนื้อหาควรทันสมัยกระชับ และควร
ยกตัวอยางประกอบใหมาก และเปนตัวอยางที่ทันสมัยตรงกับคําอธิบาย ควรมีสรุปเนื้อหาแตละบท
เพิ่มแบบฝกปฏิบัติใหมาก และโดยรวมนักศึกษาพึงพอใจตอเอกสารการสอนระดับมาก และสื่อเสริม
ที่ตองการมากที่สุด คือ วีซีดี 
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   (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวิทยุกระจายเสียง พบวา มีจํานวน
นักศึกษาที่ฟงรายการ รอยละ 8.5 ไมฟงรายการ รอยละ 82.5 ใหเหตุผลที่ไมฟงรายการ เพราะไมมี
เวลาฟง สําหรับผูที่ฟงสวนใหญรับฟงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเครือขายเพื่อ
การศึกษา คุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียง รายการมีความนาติดตามพอใช ฟงรายการแลวทํา
ใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นพอใช ความรูที่ไดรับจากรายการดี และประโยชนที่
ไดรับจากรายการดีและนักศึกษามีความพึงพอใจตอรายการดี การปรับปรุงรายการวิทยุกระจายเสียง 
เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบบรรยาย โดยเปนรายการที่ผลิตไวแลวนํามาเปดเทป
ออกอากาศ 

 
2)  จิตรนภา  รุจิระชาติกุล และคนอื่นๆ  (2552) ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษาความ

คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี (32207) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) จํานวนผูใชส่ือการศึกษา  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพสื่อการศึกษา  และ  3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา  ซ่ึง
ส่ือการศึกษาที่นํามาศึกษาประกอบดวย เอกสารการสอน ซีดีเสียงประจําชุดวิชา และรายการวิทยุ
โทรทัศน  โดยใชแบบสอบถาม  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
   (1)  ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 92.5 
มีอายุระหวาง 21-25 ป รอยละ 48.0 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 54.9 รายได
ตอเดือน 6,500-10,000 บาท รอยละ 53.2 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มสธ. ระดับอนุปริญญา 
รอยละ 75.7 และผูตอบทั้งหมดเรียนในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ รอยละ 100.0 ข 

   (2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา คุณภาพของการนําเสนอ
เนื้อหา ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาอยูในระดับดีทุก
หนวยสวนการปรับปรุงเอกสารการสอน ระบุเนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานแลวเขาใจ 3 อันดับ
แรก ไดแก เนื้อหาหนวยที่ 4 หนวยที่ 6 และหนวยที่ 10 เสนอแนะวานักศึกษาตองการใหมีการอธิบาย
วิธีการคํานวณใหละเอียด เนื้อหาเขาใจยากมาก ตองการใหแสดงวิธีการและขั้นตอนการคิดในแตละ
หนวยลงใน VCD หรือ DVD และตองการใหเฉลยวิธีการคํานวณในแบบฝกปฏิบัติดวย โดยรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจตอเอกสารการสอนระดับดี และสื่อเสิรมที่ตองการมากที่สุด คือ VCD 

   (3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่
ฟงซีดีเสียง รอยละ 74.6 ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 24.9 โดยใหเหตุผลที่ไมฟงวาไมมีเวลาติดตามรับฟง 
คุณภาพของซีดีเสียง รายการมีความนาติดตามดี ความชัดเจนของเสียงดี คุณภาพของแผนซีดีดี ฟง
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รายการแลวทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสากรารสอนเพิ่มขึ้นพอใช ความรูที่ไดรับจากรายการพอใช 
ประโยชนที่ไดรับจากรายการดี และนักศึกษามีความพึงพอใจตอซีดีเสียงประจําชุดวิชาระดับดี การ
ปรับปรุงซีดีเสียงเสนอรูปแบบรายการที่ตองการมากคือ รูปแบบบรรยาย และนักศึกษาสามารถรับ
ฟงจาก MP3 ได นักศึกษาเสนอแนะใหเปลี่ยนสื่อจาก CD เปน VCD หรือ DVD 

   (4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวิทยุโทรทัศน พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่
ชมรายการวิทยุโทรทัศน รอยละ 11.0 โดยสวนใหญชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทยชอง 11 และผูที่ไมชมรายการวิทยุโทรทัศน มีรอยละ 87.3 โดยใหเหตุผลวาไมมีเวลาชมรายการ 
คุณภาพของรายการวิทยุโทรทัศน รายการมีความนาติดตามรับชมดี ชมรายการแลวทําใหเขาใจ
เนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นดี ความรูที่ไดรับจากรายการพอใช ประโยชนที่ไดรับจากรายการ
ดี และนักศึกษามีความพึงพอใจตอรายการวิทยุโทรทัศนพอใช การปรับปรุงคุณภาพรายการวิทยุ
โทรทัศน เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมา คือ รูปแบบอาจารยบรรยายพรอมมีภาพหรือตัวอักษร
หรือชารทตารางประกอบ ลักษณะการออกอากาศจะเปนรายการสดที่เปดโอกาสใหผูชมโทรศัพท
เขามาสอบถามปญหาในรายการ และเสนอแนะวาควรเพิ่มเวลาในการออกอากาศ 

 
3)  จิตรนภา  รุจิระชาติกุล และคนอื่นๆ  (2552) ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษาความ

คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาอุปกรณทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(27101)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) จํานวนผูใชส่ือการศึกษา  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ส่ือการศึกษา และ 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซ่ึงสื่อการศึกษาที่
นํามาศึกษาประกอบดวย เอกสารการสอน และรายการวิทยุกระจายเสียง  โดยใชแบบสอบถาม  
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

  (1)  ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.8 
มีอายุระหวาง 26-30 ป รอยละ 38.8 มีอาชีพรับราชการมากที่สุด รอยละ 66.2 รายไดตอเดือน 6,500-
10,000 บาท รอยละ 61.2 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาตอใน มสธ. ระดับปริญญาตรี รอยละ 45.0 
และผูตอบเรียนในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ รอยละ 58.8 และสาขาวิชาศึกษาศาสตร รอยละ 41.2  

  (2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน  พบวา คุณภาพของการ
นําเสนอเนื้อหา ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาอยูในระดับ
ดีทุกหนวย สวนการปรับปรุงเอกสารการสอน ระบุเนื้อหาท่ีทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ 
อันดับแรก คือ หนวยที่ 3 อันดับสอง คือ หนวยที่ 8 และหนวยที่ 14 อันดับสาม คือ หนวยที่ 2 
เสนอแนะวาเนื้อหาควรกระชับทันสมัย ควรจัดใหมีการอบรมเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับผูที่ไมเคย
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เรียน โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอเอกสารการสอนในระดับมาก และสื่อเสริมที่ตองการ
มากที่สุด คือ วีซีดี 

  (3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวิทยุกระจายเสียง พบวา มีจํานวน
นักศึกษาที่ฟงรายการ รอยละ 16.3 ไมฟงรายการ รอยละ 71.2 ใหเหตุผลที่ไมฟงรายการ เพราะไมมี
เวลาฟง สําหรับผูที่ฟงรายการสวนใหญรับฟงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเครือขาย
เพื่อการศึกษา โดยฟงเปนบางรายการ คุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียง รายการมีความนา
ติดตามดี ฟงรายการแลวทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นดี ความรูที่ไดรับจากรายการ
ดี และประโยชนที่ไดรับจากรายการดี และนักศึกษามีความพึงพอใจตอรายการดี การปรับปรุง
รายการวิทยุกระจายเสียง เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบสารคดี โดยออกอากาศ
เปนรายการสดที่เปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามาสอบถามปญหาในรายการ และเสนอแนะวาสื่อ
เสริมที่ตองการควรมีการใชงานสะดวกและมีความทันสมัย 

 
4) รัตตินันท  ลีนะจารุสิทธิ์ และคนอื่นๆ (2552)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษา

ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 
(51309) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) จํานวนผูใชส่ือการศึกษา  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ส่ือการศึกษา และ  3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา  โดยใชแบบสอบถาม  
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
   (1)  ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.8 
มีอายุระหวาง 31-35 ป และ 41-45 ป รอยละ 24.4 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 100.0 รายได
ตอเดือนสูงกวา 20,000 บาท รอยละ 37.2 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มสธ. ระดับอนุปริญญา 
รอยละ 50.0 และเรียนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร รอยละ 96.5 
   (2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา นักศึกษามีความเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพเอกสารการสอนในสวนของการนําเสนอเนื้อหา ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา 
ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาทุกหนวยอยูในระดับมาก และนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
เอกสารการสอนในระดับมาก และสื่อเสริมที่นักศึกษาตองการมากที่สุด คือ วีซีดี แตก็มีนักศึกษา
บางสวนระบุวาเนื้อหาบางหนวยเปนเนื้อหาที่ทําความเขาใจยากอานแลวยังไมเขาใจ อาทิ หนวยที่ 
11 หนวยที่ 15 และหนวยที่ 12 
   (3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษา
ที่ฟงซีดีเสียง รอยละ 80.2 ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 15.1 ใหเหตุผลที่ไมฟงเพราะไมมีเวลาฟง รอยละ 
92.3 โดยภาพรวมนักศึกษามีความเห็นวาคุณภาพของซีดีเสียงในดานการนําเสนอความเขาใจ 
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ความรูและประโยชนที่ไดรับจากการฟงอยูในระดับมาก ไมวาจะเปนคุณภาพของแผนซีดี 
ประโยชนที่ไดรับจากรายการ ความชัดเจนของเสียง การฟงรายการทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสาร
การสอนเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจตอซีดีเสียง ความรูที่ไดรับจากรายการ และความนาติดตามรับฟง 
สวนการปรับปรุงซีดีเสียงนักศึกษาเสนอรูปแบบบรรยาย และถาเปลี่ยนเปนแผนซีดี MP3 นักศึกษา 
รอยละ 61.6 สามารถฟงได 
   (4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวิทยุโทรทัศน พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่
ดูรายการ รอยละ 15.1 ไมดูรายการ รอยละ 75.6 ใหเหตุผลที่ไมดูรายการ เพราะไมมีเวลา รอยละ 
46.1 คุณภาพของรายการวิทยุโทรทัศน การชมรายการชวยใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอน
เพิ่มขึ้นมาก ไดรับความรูมาก ไดรับประโยชนมาก และมีความนาติดตามรับชมรายการมาก 
โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายการวิทยุโทรทัศนระดับมาก การปรับปรุงรายการวิทยุโทรทัศน 
เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบสาธิต เปนรายการที่ผลิตไวแลวหรือรายการสดที่
เปดโอกาสใหผูชมโทรศัพทเขามาสอบถามปญหาในรายการได  
 

5) รัตตินันท  ลีนะจารุสิทธิ์ และคนอื่นๆ (2552)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร (16412) 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) จํานวนผูใชส่ือการศึกษา (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา 
และ (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษาซึ่งสื่อการศึกษาที่นํามาศึกษา
ประกอบดวย เอกสารการสอน และซีดีเสียงประจําชุดวิชา โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้ 
   (1)  ขอมูลทั่วไป นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
รอยละ 51.3 มีอายุระหวาง 26-30 ป รอยละ 35.8 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 34.6 
มีรายไดตอเดือน 6,500-10,000 บาท รอยละ 29.6 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาที่ มสธ. ระดับต่ํากวา
อนุปริญญา รอยละ 80.2 และเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร รอยละ 98.8 
   (2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา เอกสารการสอนมี
คุณภาพในระดับมากทุกหนวย และนักศึกษามีความพึงพอใจเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพนิเทศศาสตรในระดับมาก สวนเนื้อหาท่ีทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจที่นักศึกษาระบุ
มาพอสมควร ไดแก หนวยที่ 13 หนวยที่ 7 และหนวยที่ 6 สําหรับสื่อเสริมที่นักศึกษาตองการเพื่อ
ชวยในการเรียน พบวา ส่ือวีซีดีเปนสื่อที่นักศึกษาตองการมากที่สุด สวนขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเอกสารการสอน ไดแก แบบฝกปฏิบัติเฉลยคําตอบผิด เนื้อหาควรกระชับกวานี้ เนื้อหาควร
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ใชเหตุการณปจจุบันเปนตัวอยาง ตองการแบบฝกปฏิบัติแบบเดิม ตองการใหทําเปน MP3 หรือ e-
Learning เปนตน 
   (3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษา
ที่ฟงซีดีเสียง รอยละ 70.3 ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 22.2 ใหเหตุผลที่ไมฟงเพราะไมมีเวลา รอยละ 44.4 
โดยภาพรวมนักศึกษามีความเห็นวาซีดีเสียงประจําชุดวิชามีคุณภาพอยูในระดับมากทุกประเด็นไม
วาจะเปนการนําเสนอ ความเขาใจ ประโยชนที่ไดรับจากการฟง และความพึงพอใจตอซีดี สวน
รูปแบบรายการที่นักศึกษาตองการ คือ รูปแบบบรรยาย และนักศึกษาตองการ Download ไฟล MP3 
แทนการจัดสงทางไปรษณีย รอยละ 45.7 
 
 6)  วาณี  บุณยะไวโรจน และคนอื่นๆ (2552)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาวิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย (55302) มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) จํานวนผูใชส่ือการศึกษา  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา 
และ  3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซ่ึงสื่อการศึกษาที่นํามาศึกษา
ประกอบดวย เอกสารการสอน ซีดีเสียงประจําชุดวิชา รายการวิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุ
โทรทัศน   โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
   (1)  ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70.3 
มีอายุ 46 ปขึ้นไป รอยละ 37.5 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 48.4 รายไดตอเดือน 6,500-10,000 
บาท รอยละ 26.6 และสูงกวา 20,000 บาท รอยละ 26.6 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มสธ. ระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 59.4 และเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 100.0 
   (2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน  พบวา คุณภาพของการ
นําเสนอเนื้อหา ของทุกหนวยอยูในระดับมาก สวนความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและ
ประโยชนที่ไดรับทุกหนวยอยูในระดับมาก ยกเวน หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 หนวยที่ 4 และหนวยที่ 5 
ประเมินคุณภาพในประเด็นดังกลาวอยูในระดับปานกลาง และทั้ง 4 หนวยดังกลาว นักศึกษาระบุวา
เปนเนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอเอกสารการ
สอนระดับมาก และสื่อสริมที่ตองการมากที่สุดคือ วีซีดี 
   (3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษา
ที่ฟงซีดีเสียง รอยละ 78.1 ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 14.1 ใหเหตุผลที่ไมฟงเพราะไมมีเวลาฟง รอยละ 
66.7 คุณภาพของซีดีเสียง รายการมีความชัดเจนของเสียงดี มีความนาติดตามรับฟงมาก ไดรับ
ความรูมาก ไดรับประโยชนมาก การฟงรายการทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอนปานกลาง
และแผนซีดีมีคุณภาพดี โดยรวมมีความพึงพอใจตอซีดีเสียงระดับปานกลาง การปรับปรุงซีดีเสียง 
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เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมากคือ รูปแบบสารคดี และรูปแบบบรรยาย ที่เนนประเด็นสําคัญ 
หากเปลี่ยนเปนแผนซีดี MP3 นักศึกษารอยละ 80.0 สามารถฟงได 
   (4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวิทยุกระจายเสียง พบวา มีจํานวน
นักศึกษาที่ฟงรายการ รอยละ 18.8 ไมฟงรายการ รอยละ 78.1 ใหเหตุผลที่ไมฟงรายการ เพราะไมมี
เวลาฟงรายการ รอยละ 52.0 คุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียง การฟงรายการชวยใหเขาใจ
เนื้อหาในเอกสารการสอนปานกลาง ไดรับความรูและประโยชนปานกลาง และมีความนาติดตาม
รับฟงรายการปานกลาง โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายการวิทยุกระจายเสียงระดับปานกลาง การ
ปรับปรุงรายการวิทยุกระจายเสียง เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบบรรยาย เปน
รายการที่ผลิตไวแลวหรือรายการสดที่เปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามาสอบถามปญหาในรายการ
ได และเสนอแนะวาควรใหมีความหลากหลายเพื่อใหรายการนาติดตามรับฟง 
   (5)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวิทยุโทรทัศน พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่
ชมรายการ รอยละ 23.4 ไมชมรายการ รอยละ 65.6 ใหเหตุผลที่ไมชมรายการ เพราะไมมีเวลาชม
รายการ รอยละ 50.0 คุณภาพของรายการวิทยุโทรทัศน การชมรายการชวยใหเขาใจเนื้อหาใน
เอกสารการสอนเพิ่มขึ้นมาก ไดรับความรูมาก ไดรับประโยชนมาก และมีความนาติดตามรับชม
รายการมาก โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายการวิทยุโทรทัศนระดับมาก การปรับปรุงรายการวิทยุ
โทรทัศน เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบสาธิต เปนรายการที่ผลิตไวแลวหรือ
รายการสดที่เปดโอกาสใหผูชมโทรศัพทเขามาสอบถามปญหาในรายการได 

 
 7)  วาณี  บุณยะไวโรจน และคนอื่นๆ (2552) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล (51206)
  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) จํานวนผูใชส่ือการศึกษา  2) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ  3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซ่ึง
ส่ือการศึกษาที่นํามาศึกษาประกอบดวย เอกสารการสอน ซีดีเสียงประจําชุดวิชา และรายการ
วิทยุกระจายเสียง โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

(1)  ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.5 
มีอายุ 31-35 ป รอยละ 35.0 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 96.2 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 
บาท รอยละ 33.8 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มสธ. ระดับอนุปริญญา รอยละ 57.5 และเรียนใน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร รอยละ 100.0 

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา คุณภาพของการนําเสนอ
เนื้อหา ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับทุกหนวยมีคุณภาพในระดับ
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มาก นักศึกษาระบุเนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ ไดแก หนวยที่ 6 หนวยที่ 7 หนวยที่ 
8 และหนวยที่ 10 โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอเอกสารการสอนระดับมาก และสื่อเสริมที่
ตองการมากที่สุดคือ วีซีดี 

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่
ฟงซีดีเสียง รอยละ 73.7 ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 25.0 ใหเหตุผลที่ไมฟงเพราะไมมีเวลาฟง รอยละ 
25.0 คุณภาพของซีดีเสียง รายการมีความชัดเจนของเสียงดี มีความนาติดตามรับฟงมาก ไดรับ
ความรูมาก ไดรับประโยชนมาก การฟงรายการทําใหเขาใจเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นมาก
และแผนซีดีมีคุณภาพดี โดยรวมมีความพึงพอใจตอซีดีเสียงระดับมาก การปรับปรุงซีดีเสียง เสนอ
รูปแบบรายการที่ตองการมากคือ รูปแบบบรรยาย หากเปลี่ยนเปนแผนซีดี MP3 นักศึกษารอยละ 
86.4 สามารถฟงได 

(4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวิทยุกระจายเสียง พบวา มีจํานวน
นักศึกษาที่ฟงรายการ รอยละ 12.5  ไมฟงรายการ รอยละ 78.8 ใหเหตุผลที่ไมฟงรายการ เพราะไมมี
เวลาฟงรายการ รอยละ 46.0 คุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียง การฟงรายการชวยใหเขาใจ
เนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นมาก ไดรับความรูและประโยชนมาก และมีความนาติดตามรับฟง
รายการปานกลาง โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายการวิทยุกระจายเสียงระดับมาก การปรับปรุง
รายการวิทยุกระจายเสียง เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบบรรยาย เปนรายการสดที่
เปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามาสอบถามปญหาในรายการได 

 
 8)  วิชัย  วิชยศิริ  และคนอื่นๆ (2552) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาสุขภาพกับการพัฒนา (53203)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  
1) จํานวนผูใชส่ือการศึกษา  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ 3) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซ่ึงสื่อการศึกษาที่นํามาศึกษาประกอบดวย เอกสารการ
สอน และซีดีเสียงประจําชุดวิชา  โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

(1)  ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 78.1 
มีอายุระหวาง 21-25 ป รอยละ 28.8 ประกอบอาชีพรับราชการ/ลูกจาง/พนักงานราชการ รอยละ 
83.6 มีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท รอยละ 42.5 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาที่ มสธ. คือ
ระดับต่ํากวาอนุปริญญา รอยละ 46.6 และเปนนักศึกษาสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
รอยละ 50.7 และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 43.8 
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(2)  จํานวนผูใชส่ือซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา จํานวนนักศึกษาที่ฟงซีดี
เสียงประจําชุดวิชา มีรอยละ 54.8 โดยสวนใหญฟงเปนบางเรื่อง รอยละ 26.0 และรับฟงทุกเรื่อง 
รอยละ 19.2 สวนผูรับฟงซีดีเสียงประจําชุดวิชาใหเหตุผลวา ไมมีเวลาฟงซีดีเสียง รอยละ 31.8 

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา พบวา เอกสารการสอนมี
คุณภาพอยูในระดับมากทุกหนวยและทุกประเด็น สวนซีดีเสียงประจําชุดวิชามีคุณภาพอยูในระดับ
มากทุกประเด็น 

(4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา พบวา 
นักศึกษาตองการใหมีส่ือเสริมประเภท VCD มากที่สุด รอยละ 46.6 สวนเนื้อหาในเอกสารการสอน
หนวยที่ทําความเขาใจยากหรืออานแลวยังไมเขาใจที่ระบุมากมี 3 อันดับแรก ไดแก หนวยที่ 7 (29 
คน) อันดับที่สอง ไดแก หนวยที่ 6 (27 คน) และอันดับสุดทาย ไดแก หนวยที่ 3 (25 คน) 

สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อซีดีเสียงประจําชุด
วิชาในประเด็นตาง ๆ ไดแก ควรปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหกระชับรัดกุมและเห็นวาควรทําเปนแผน 
VCD แทน  

 
9)  วิชัย  วิชยศิริ  และคนอื่นๆ (2552) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความคิดเห็น

ของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ (60482)   มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) จํานวนผูใชส่ือการศึกษา  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา 
และ  3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซ่ึงสื่อการศึกษาที่นํามาศึกษา
ประกอบดวย เอกสารการสอน และซีดีเสียงประจําชุดวิชา โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้ 

(1)  ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.0 
มีอายุระหวาง 26-30 ป รอยละ 36.0 ประกอบอาชีพรับราชการ/ลูกจาง/พนักงานราชการ รอยละ 
34.0 มีรายไดตอเดือน 6,500-10,000 บาท รอยละ 32.0 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาที่ มสธ. คือระดับ
ต่ํากวาอนุปริญญา รอยละ 32.0 และทั้งหมดเปนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

(2) จํานวนผูใชส่ือซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา จํานวนนักศึกษาที่ฟงซีดี
เสียงประจําชุดวิชา มีรอยละ 68.0 โดยสวนใหญฟงทุกเรื่อง รอยละ 30.0 และฟงเกือบทุกเรื่อง รอย
ละ 22.0 สวนผูที่ไมฟงซีดีเสียงประจําชุดวิชา ใหเหตุผลวา ไมมีเวลาฟงซีดีเสียง รอยละ 18.8 

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา พบวา นักศึกษามีความ
คิดเห็นวาเอกสารการสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากเกือบทุกหนวยการสอน แตมีหนวยที่ 9 ที่
นักศึกษาเห็นวาเมื่อศึกษาเอกสารการสอนแลวมีความเขาใจในระดับปานกลาง สําหรับซีดีเสียง
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ประจําชุดวิชานักศึกษามีความคิดเห็นวาคุณภาพอยูในระดับมากเปนสวนใหญ ยกเวนการฟง
รายการทําใหเขาใจเนื้อหาในการศึกษาเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นปานกลาง 

(4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา พบวา 
นักศึกษาสวนใหญตองการใหมีส่ือเสริมประเภท VCD มากที่สุด รอยละ 48.0 รองลงมา ไดแก e-
Learning รอยละ 34.0 และเนื้อหาในเอกสารการสอนหนวยที่ทําความเขาใจยากหรืออานแลวยังไม
เขาใจ 3 ลําดับแรก ไดแก หนวยที่ 9 (19 คน) ลําดับที่ 2 ไดแก หนวยที่ 12 (17 คน)  และลําดับที่ 3 ไดแก 
หนวยที่ 5 (10 คน) 

สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อซีดีเสียงประจําชุด
วิชา พบวาลําดับแรก คือ เนื้อหามากเกินไป ควรเนนประเด็นสําคัญ รองลงมา ไดแกใหมีภาพพรอม
เสียงบรรยาย   

 
10)  วิชัย  วิชยศิริ  และคนอื่นๆ (2552) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความคิดเห็น

ของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการบริหารรัฐกิจ (33203)  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นดังนี้ จํานวนผูใชส่ือการศึกษา คุณภาพ
ส่ือการศึกษา ความพึงพอใจตอส่ือการศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา โดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

(1)  ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.1 
มีอายุระหวาง 26-30 ป รอยละ 24.1 ประกอบอาชีพรับราชการ/ลูกจาง/พนักงานราชการ รอยละ 
48.6 มีรายไดตอเดือน 6,500-10,000 บาท รอยละ 31.0 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาที่ มสธ. คือระดับ
ต่ํากวาอนุปริญญา รอยละ 69.3 เปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ รอยละ 98.3 

(2) จํานวนผูใชส่ือซีดีเสียงประจําชุดวิชา พบวา จํานวนนักศึกษาที่ฟงซีดี
เสียงประจําชุดวิชา มีรอยละ 73.3 โดยสวนใหญรับฟงเปนบางเรื่อง รอยละ 30.7 และฟงทุกเรื่อง 
รอยละ 30.4 สวนผูที่ไมฟงซีดีเสียง รอยละ 28.4 ใหเหตุผลวา ไมมีเวลาฟง  

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา นักศึกษามีความคิดเห็นวา
เอกสารการสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากเกือบทุกหนวย ยกเวน หนวยที่ 2, หนวยที่ 4, หนวยที่ 12 
และ หนวยที่ 14 ที่นักศึกษาเห็นวาบางประเด็นมีคุณภาพอยูในระดับปานกลางเทานั้น สําหรับซีดี
เสียงประจํา 

ชุดวิชานักศึกษาเห็นวามีคุณภาพอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ 
ยกเวนประเด็นความนาติดตามรับฟงรายการ ความชัดเจนของเสียง และคุณภาพของแผนซีดีอยูใน
ระดับมาก 
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(4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา พบวา 
นักศึกษาตองการใหมีส่ือเสริมประเภท VCD มากที่สุด รอยละ 54.5 และนักศึกษาเห็นวาเนื้อหาวิชา
ในเอกสารการสอนหนวยที่ทําความเขาใจยากหรืออานแลวยังไมเขาใจ 3 ลําดับแรก คือ หนวยที่ 2 
(117 คน) หนวยที่ 14 (100 คน) และ หนวยที่ 5 (90 คน) แตนักศึกษามีความพึงพอใจในเอกสารการ
สอน รอยละ 48.5 

สวนขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพซีดีเสียงประจําชุดวิชา ไดแก 
บรรยายไมตรงกับเนื้อหาวิชาทําใหไมเขาใจ ตองการใหทําเปน VCD แทน และการบรรยายไมนา
ฟง เร็วเกินไป 

 
11)  รัตตินันท  ลีนะจารุสิทธิ์   และคนอื่นๆ (2552) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษา

ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข (53405) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพเอกสาร
การสอน และการปรับปรุงคุณภาพเอกสารการสอน โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

(1)  ขอมูลทั่วไป นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
รอยละ 55.8 มีอายุระหวาง 21-25 ป รอยละ 32.3 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 91.4 มีรายไดตอ
เดือน 10,001-15,000 บาท รอยละ 35.5 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาที่มสธ. คือระดับอนุปริญญา รอย
ละ 49.5 และเปนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร รอยละ 96.5 

(2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพเอกสารการสอนในสวนของการนําเสนอเนื้อหา ความเขาใจ ความรูและประโยชน
ที่ไดรับจากเนื้อหา นักศึกษามีความเห็นวาโดยภาพรวมเอกสารการสอนมีคุณภาพในระดับปาน
กลางถึงมากเกือบทุกหนวย ยกเวนหนวยที่ 10 หนวยที่ 11 และหนวยที่ 13 มีคุณภาพในระดับมาก 
นอกจากนี้นักศึกษา 

ไดเสนอแนะใหปรับปรุงในสวนของเนื้อหาใหกระชับกวานี้ ตองการให
เนื้อหาเขาใจงายกวานี้ ตองการแบบฝกปฏิบัติแบบเดิม ตองการใหแสดงวิธีคํานวณในแบบฝก
ปฏิบัติ และตองการสื่อ VCD 

 
12)  วาณี  บุณยะไวโรจน และคนอื่นๆ (2552) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความ

คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการ
ผลิตสัตว (93434)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) จํานวนผูใชส่ือการศึกษา  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพสื่อการศึกษา และ  3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซ่ึง
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ส่ือการศึกษาที่นํามาศึกษาประกอบดวย เอกสารการสอน และรายการวิทยุกระจายเสียง โดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

(1)  ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 85.4 
มีอายุ 46 ปขึ้นไป รอยละ 30.4 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 65.2 รายไดตอเดือนสูงกวา 
20,000 บาท รอยละ 55.1 คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาใน มสธ. ระดับปริญญาตรี รอยละ 53.8 และ
เรียนในสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ  รอยละ 100.0 

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบวา คุณภาพของการนําเสนอ
เนื้อหา ความเขาใจในการศึกษาเนื้อหา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาทุกหนวยอยูใน
ระดับมาก ยกเวนหนวยที่ 7 และหนวยที่ 8 ที่มีคุณภาพในระดับปานกลาง สวนการปรับปรุงเอกสาร
การสอน ระบุเนื้อหาที่ทําความเขาใจยากหรืออานไมเขาใจ ไดแก เนื้อหาหนวยที่ 7 และ หนวยที่ 8 
เสนอแนะวาควรอธิบายเนื้อหาใหเขาใจงายโดยเฉพาะสูตรการคํานวณ โดยรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจตอเอกสารการสอนระดับมาก และสื่อสริมที่ตองการมากที่สุดคือ วีซีดี 

(3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการวิทยุกระจายเสียง พบวา มีจํานวน
นักศึกษาที่ฟงรายการ รอยละ 13.9 ไมฟงรายการ รอยละ 81.7 ใหเหตุผลที่ไมฟงรายการ เพราะไมมี
เวลาฟงรายการ รอยละ 58.9 คุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียง การฟงรายการชวยใหเขาใจ
เนื้อหาในเอกสารการสอนปานกลาง ไดรับความรูและประโยชนปานกลาง แตมีความนาติดตามรับ
ฟงรายการมาก โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจรายการวิทยุกระจายเสียงมาก สวนการปรับปรุง
รายการวิทยุกระจาย-เสียง เสนอรูปแบบรายการที่ตองการมาก คือ รูปแบบบรรยาย รูปแบบสารคดี
จัดเปนรายการที่ผลิตไวแลวหรือรายการสดที่เปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามาสอบถามปญหาใน
รายการได  
 

4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
4.2.1 ชากอน – ดูเก  ( Chacon – Duque,1985 ) ไดศึกษาเรื่อง A Multivaliate  

Model  for Evaluating  Distance  Higher Education (Causal  Modeling, Information  Systems ) 
ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในรายวิชาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  โดยศึกษา
รายวิชาที่เปดสอนโดยระบบทางไกลในมหาวิทยาลัยเพ็นซิลเวเนีย จํานวน  25 รายวิชา  ตัวแปรตน
ไดแก ลักษณะของนักศึกษาที่เขาศึกษา คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนซึ่งพิจารณาจากสื่อ/
วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน  และการสนับสนุนจากสถาบันโดยดําเนินการผานอาจารย
ผูสอนทางไกล  ตัวแปรตามประกอบดวยอัตราความสําเร็จในการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในแตละวิชา  เกรดเฉลี่ยของกลุม  และอัตราการสอบผาน  ผลการศึกษาพบวาตัวแปรสําคัญ 2 
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ตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จในรายวิชาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  ไดแก ความยากของรายวิชา  
และความมานะพยายามในอันที่จะสําเร็จการศึกษา  โดยรายวิชาที่มีความยากในระดับต่ําจะมี
อิทธิพลตอ Early Attrition รายวิชาที่มีความยากในระดับสูงเปนสาเหตุของ Late  Attrion  และ
สาเหตุของอัตราการสอบผานในระดับที่ต่ํากวา ในขณะที่ความยาก  ในระดับปานกลางจะชวย
สงเสริมทั้งดานความสําเร็จและอัตราการสอบผาน  อนึ่ง  ตัวแปรที่ทําใหความยากเพิ่มขึ้น  ไดแก  
ภาระงานหรือปริมาณงานที่มอบหมายในรายวิชา  ภาระงานของอาจารยผูสอน ( ซ่ึงจะไปลดเวลาที่
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
กําหนดเกณฑในการคัดเลือกและผลิตสื่อส่ิงพิมพ  การกําหนดมาตรฐานดานการสนับสนุนจาก
สถาบัน  และการจัดฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะแกอาจารยผูสอนซึ่งมีสวนเกี่ยวของ 
 

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  
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 4 ) ส่ือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการศึกษามีคุณภาพสูง   5 ) นักศึกษาไดรับประโยชนจากระบบปกติ  
6 ) การแนะแนวและหองสมุดใหบริการที่นาพอใจแตส่ิงสนับสนุนอื่น เชน รานหนังสือ และ
รายการวิทยุไมเปนที่นาพอใจ   โดยภาพรวมแลวรายวิชาที่เปดสอนโดยระบบทางไกลมีประสิทธิผล  
อยางไรก็ตามสิ่งที่ควรใหความสนใจของมหาวิทยาลัยแซมเบีย คือ การจัดการศึกษาใหเต็มศักยภาพ
เพื่อตอบสนองความตองการสวนบุคคล  ความตองการกําลังคน  และความตองการของประเทศใน
ดานอื่น ๆ 
 

4.2.3 แมคเอลวีน และโรเบิรต (McElveen and Roberts, 1992) ไดศึกษาเกี่ยวกับ 
Telelearning: A Second Look  โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินที่ทําขึ้นในระหวางป 1990 – 
1991 และการประเมินระหวางป 1991 – 1992 ซ่ึงใชรูปแบบการประเมินที่แตกตางกัน โดยการ
ประเมินในป 1990–1991 เนนที่ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน โดยใหผูเรียนประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ คุณภาพหลักสูตร และประสิทธิภาพของผูสอน สวนการประเมินในป 1991 – 1992 เนนที่
ผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสํารวจทัศนคติ การสัมภาษณ 
บทบาทของผูคุมสอบ ผลการวิจัยพบวาผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอระบบการเรียนและการใชเทคโนโลยี
ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนและกระบวนการเรียนการสอนไดช้ีใหเห็นถึงประโยชนของการจัดการเรียน
การสอนทางไกล   

 
4.2.4 ซีพเวอร ( Seevers, 1993 )  ไดศึกษาเกี่ยวกับ  Identification  of  Criteria  for  

Delivery  of  Theological  Education  Through Distance  Education : An  International  Delhi  
Study กลุมผูเชี่ยวชาญในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย  ผูเชี่ยวชาญจากนานาชาติจํานวน 74 คน  
โดยเปนผูบริหารการศึกษาที่อยูในนิกายศาสนาและไมอยูในนิกายศาสนา  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 
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4.2.5 อีสมอนด และคนอื่นๆ (Eastmond and others, 1994) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับ The 
Distance Education French Project  โดยผูวิจัยแบงการประเมินเปน 2 สวน คือ สวนที่เกี่ยวกับสื่อการ
เรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวยแบบเรียน แบบฝกหัดพรอมเทป ประมวลการสอน เทปประกอบคํา
บรรยายรายวิชา และโปรแกรมคอมพิวเตอร และสวนที่สองเปนการประเมินจากการไปเยี่ยมชม
สถานที่ การสัมภาษณผูประสานและผูเรียน ผลจากการวิจัยสรุปไดวาในภาพรวมรายวิชานี้จัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ แตในสวนของการใหผูเรียนมีสวนรวม  อาจตองมีการ
ปรับปรุงซึ่งทั้งนี้อาจเปนผลมาจากปญหาในการสื่อสาร 

 
4.2.6 บลัม (Blum, 1999) ไดศึกษาเกี่ยวกับ 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 ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเบเลนคี (Belenky) คลินซี่ (Clinehy) โกลดเบอรเกอร (Goldberger) และทารู 
(Tarules) ที่พบวาเพศชายชอบการเรียนรูแบบแยกตัวแตเพศหญิงชอบการเรียนรูแบบติดตอสัมพันธ 
ซ่ึงผลการวิจัยนี้ช้ีใหเห็นวาสิ่งแวดลอมดานการเรียนรูแบบการศึกษาทางไกลมีความยืดหยุนเพียงพอ
สําหรับรูปแบบการเรียนรูของเพศชายและเพศหญิง นอกจากนี้ส่ิงแวดลอมดานการเรียนรูทาง
คอมพิวเตอรมักจะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
 
               4.2.7 ไชลด ( Childs, 2000 )  ไดศึกษาเกี่ยวกับ Development of the Distance 
Education Program Assessment   โดยไดพัฒนาเครื่องมือซ่ึงเปนแบบประเมินโปรแกรมการศึกษา
ทางไกลที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอาศัยกลุมผูเชี่ยวชาญ  และมีการตรวจสอบความตรง
ของเครื่องมือโดยกลุมผูเชี่ยวชาญในการทดลองใชเครื่องมือรอบแรกทดลองใชกับคณะวิชาจํานวน 
180 คณะวิชาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยมีคาสัมประสิทธอัลฟาเทากับ 0.9045   
สําหรับการทดลองใช เครื่องมือในรอบที่สองเพื่อการปรับปรุงทดลองใชกับคณะวิชาใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน 200 คณะ  โดยมีคาสัมประสิทธอัลฟาเทากับ 0.9259  จาก
คาสัมประสิทธดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือดังกลาวเชื่อถือได 
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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 ) ส่ือ/ วัสดุ
อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน   2 ) ระบบการบริหารจัดการรายวิชาที่ใชเว็บเปนฐาน   3 ) การ
เรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอรเปนฐานและตําราที่ใช   4 ) โครงสรางของรายวิชา  และการ
เสริมสรางทัศนคติตอการเรียนรูทางออนไลนตอการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน  
และตอลักษณะเฉพาะในการเรียนรูดวยตนเอง   5 ) โครงสรางรายวิชาที่มีสวนในการสนับสนุนการ
เรียนรูซ่ึงจําเปนตอการสําเร็จการศึกษา   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 ที่เรียนวิชานี้
ระบุวาตองการเรียนรายวิชาอื่นที่เปดสอนทาง Internet  อีก  นอกจากนี้ ผลการสอบและ 
ผลการประเมินรายวิชา  ไมมีความแตกตางกัน  อยางไรก็ดี   อัตราการถอนรายวิชาที่เปดสอนทาง
Internetสูงกวารายวิชาที่ไมไดเปดสอนทาง 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
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
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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 และการสนับสนุนผูเรียน  และโปรเเกรม
นี้ไมไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 3 ดานไดแก การสนับสนุนจากคณะวิชา  การวัดและ
ประเมินผล  และการพัฒนารายวิชา 
 

****************************************** 



บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่ 

17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ผูวิจัยนําเสนอขอมูลดังนี้  

1. การกําหนดประชากร/กลุมตัวอยาง/กลุมผูใหขอมูล 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 

 
1.  การกําหนดประชากร/กลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร คือคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยศึกษาจาก
ประชากรคณาจารยประจําทีท่ําหนาที่สอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 2 สํานัก จํานวน 371 คน  
(ไมรวมคณาจารยที่ลาศึกษาตอ) ดังนี ้
 

สาขาวิชา / สํานัก จํานวนประชากร (คน) 
1. ศิลปศาสตร 32 
2. ศึกษาศาสตร 52 
3. วิทยาการจดัการ 55 
4. นิติศาสตร 34 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 22 
6. เศรษฐศาสตร 22 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 19 
8. รัฐศาสตร 17 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 34 
10. นิเทศศาสตร 27 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 11 
12. พยาบาลศาสตร 11 
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สาขาวิชา / สํานัก จํานวนประชากร (คน) 
13. ทะเบียนและวัดผล 14 
14. เทคโนโลยีการศึกษา 21 

รวม  371 
 

1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศกึษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบงออกเปน 2 กลุมดงันี้ 
1.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใชวิธีการเลือก 

แบบเจาะจง จากนักศกึษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวชิาชีพ ปการศกึษา 1/2552 
ในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552  จาํนวน 12 สาขาวิชา จํานวน  9,153 คน ดังนี้ 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) 
1. ศิลปศาสตร 490 
2. ศึกษาศาสตร 615 
3. วิทยาการจดัการ 3,636 
4. นิติศาสตร 1,184 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 944 
6. เศรษฐศาสตร 77 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 343 
8. รัฐศาสตร 706 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 585 
10. นิเทศศาสตร 312 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 148 
12. พยาบาลศาสตร 113 

รวม 9,153 
  
1.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใชวิธีการ 

เลือกแบบเจาะจง จากนกัศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตและ
ชุดวิชาสัมมนาเสริม/เขม ปการศึกษา 2/2552 ในชวงเดือนกุมภาพนัธ – กรกฎาคม 2553 จํานวน 9 
สาขาวิชา จํานวน  2,404 คน ดังนี ้
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สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) 
1. ศิลปศาสตร 47 
2. ศึกษาศาสตร 1,700 
3. วิทยาการจดัการ 169 
4. วิทยาศาสตรสุขภาพ 39 
5. เศรษฐศาสตร 35 
6. มนุษยนิเวศศาสตร 18 
7. รัฐศาสตร 60 
8. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 208 
9. นิเทศศาสตร 128 

รวม 2,404 
 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยคร้ังนี้มี 2 ชุดไดแก แบบสอบถาม
สําหรับคณาจารยและแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา ซ่ึงไดดําเนินการสรางดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตัวช้ีวดั
ที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประจําปงบประมาณ 2553 ซ่ึงประกอบดวย
ตัวแทนคณาจารยสาขาวิชาตางๆ  
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกบัการจัดการเรยีนการสอนทางไกล การจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินประสทิธิภาพการสอน การสรางแบบสอบถาม 
เพื่อกําหนดขอบเขตในการวจิัย 
 3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถาม
คณาจารย และ 2) แบบสอบถามนักศึกษา  
 4. นํารางแบบสอบถามคณาจารยและแบบสอบถามนักศึกษาที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวฒุิและ
คณะทํางานพจิารณาในการประชุม 2 คร้ัง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความตรงตามเนื้อหาเพื่อใช
ในการวิจัยประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามประเด็นการพจิารณา 7 ประเด็น
ของ ก.พ.ร.  
 5. ปรับปรุงคําถามและแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและคณะทํางาน 
 6.  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
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3.  วธิีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 3.1 รวบรวมขอมูลตางๆ จากเอกสาร โดยขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  8 หนวยงาน 
ดังนี้ 1) สํานกัทะเบียนและวดัผล  2) สํานักบรรณสารสนเทศ 3) สํานักบณัฑิตศึกษา 4) สํานัก
บริการการศึกษา 5) สํานักเทคโนโลยีการศึกษา  6) สํานกัคอมพิวเตอร 7) สถาบันวิจยัและพัฒนา 
และ 8) สํานกัวิชาการ 

3.2 ใชแบบสอบถาม โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 

ประชากร
ตัวอยาง 

 
 

เคร่ืองมือ 

 
วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

จํานวน
ประชากร
ตัวอยาง 

 
จํานวนที่ไดรับคืน 

 
 

หมายเหตุ 
จํานวน รอยละ 

ประชากร       
คณาจารย แบบสอบถาม ผูวิจัยแจกแบบ 

สอบถามและเก็บคืน
ดวยตนเอง 

371 331 89.2 ไมรวมคณาจารยที่ลา
ศึกษาตอ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 
 

แบบสอบถาม เก็บจากนักศกึษาที่
เขาอบรม
ประสบการณวิชาชีพ

9,153 6,168 67.4 ปการศึกษา 1/2552 
ในชวงเดือนมกราคม 
– พฤษภาคม 2552  

นักศึกษา
ปริญญาโท 
 

แบบสอบถาม เก็บจากนักศกึษาที่
เขาอบรม
ประสบการณวิชาชีพ
มหาบัณฑติ 

2,404 637 26.5 ปการศึกษา 2/2552 
ในชวงเดือน
กุมภาพนัธ – 
กรกฎาคม 2553  

 
4.  การวิเคราะหขอมูล  
        การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดําเนินการดังนี้ 
     4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละและ
นําเสนอในรูปตาราง 
    4.2  ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอในรูปความเรียง 

ท้ังนี้  เกณฑการใหคะแนนรวมในแตละประเด็นดังนี้ 
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4.2.1 ขอคําถามประเด็นท่ี 1 วัดความรูความเขาใจพิจารณาตัดสินใหคะแนนเปนราย
ขอ โดยผูวิจัยไดแปลคาในแตละขอคําถามดังนี้ 

  ขอความเชิงบวก ขอความเชิงนิเสธ 
ใช มีคาเทากับ   1 0 
ไมใช มีคาเทากับ   0 1 

 
ในการพิจารณาตัดสินความรูความเขาใจ ผูวิจัยรวมคะแนนที่ได นําเสนอเปนคารอยละ 

โดยใชเกณฑในการตัดสินระดับความรูดังนี้ 
 

คณาจารยมีความรูความเขาใจ 80 คะแนนขึน้ไป หมายถึง มีความรูระดับมากที่สุด 
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 70-79  คะแนน   หมายถึง มีความรูระดับมาก 
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 60-69 คะแนน หมายถึง มีความรูระดับปานกลาง 
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 50-59  คะแนน หมายถึง มีความรูระดับนอย 
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 0-49 คะแนน หมายถึง มีความรูระดับนอยที่สุด 

 
ผูวิจัยหาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารยทั้งหมดกับจํานวนขอคําถามและนําคะแนนไป

เทียบกับเกณฑขางตน 
 

4.2.2  ขอคําถามตอนที่ 2 การสงเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนในดานตางๆ   ประเด็นท่ี 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวน
ใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละ
รายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  และประเด็นท่ี 5 สถาบันอุดมศึกษา มี
การสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยสวนใหญ(อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจําสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลท่ีไดมา
ปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารย
ประจํา) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได  เปนขอคําถามที่วัดการมี-ไมมี ปฏิบัติ-ไมปฏิบัติใน
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แตละกิจกรรม พิจารณาตัดสินใหคะแนนเปนรายขอ โดยผูวิจัยไดแปลคาในแตละขอคําถามดังนี้ 
  

มี       หรือ ปฏิบัติ มีคาเทากับ   1 
ไมมี  หรือ ไมปฏิบัติ มีคาเทากับ   0 

        
 ในการพิจารณาตัดสินการมี หรือ ปฏิบัติ ผูวิจัยนําเสนอเปนคารอยละ โดยใชเกณฑในการ
ตัดสินการปฏิบัติดังนี้ 
 
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมี หรือ ปฏิบัติรอยละ  80 ขึ้นไป หมายถึง มี หรือ ปฏิบัติระดับมากที่สุด 
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมี หรือ ปฏิบัติรอยละ 70-79 หมายถึง มี หรือ ปฏิบัติระดับมาก 
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมี หรือ ปฏิบัติรอยละ 60-69 หมายถึง มี หรือ ปฏิบัติระดับปานกลาง 
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมี หรือ ปฏิบัติรอยละ 50-59 หมายถึง มี หรือ ปฏิบัติระดับนอย 
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมี หรือ ปฏิบัติรอยละ 0-49 หมายถึง มี หรือ ปฏิบัติระดับนอยที่สุด 

 
ผูวิจัยหาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารยทั้งหมดกับจํานวนขอคําถาม และนําคะแนนไป

เทียบเกณฑขางตน 
 

4.2.3 การใหคะแนนรวมในประเด็นท่ี 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการ
วิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน 
และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอย
ละ 75 ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลด
สัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียนใหมากขึ้น   ผูวิจัยหาคาเฉล่ียโดยภาพรวมของคณาจารยทั้งหมดกับจํานวนขอคําถาม 
และนําคะแนนไปเทียบเกณฑขางตนและมีการปฏิบัติโดยภาพรวม 3 ใน 4 สวน 

 
4.2.4  ขอคําถามประเด็นท่ี 4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําให

คณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน ผูวิจัยหาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมของ
คณาจารยทั้งหมดกับจํานวนขอคําถาม และนําคะแนนรวมระดับปานกลาง-มากที่สุดไปเทียบเกณฑ
ดังนี้ 
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สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมีความสามารถรอยละ  80 ขึ้นไป หมายถึง มีความสามารถระดับมากที่สุด 
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมีความสามารถรอยละ 70-79 หมายถึง มีความสามารถระดับมาก 
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมีความสามารถรอยละ 60-69 หมายถึง มีความสามารถระดับปานกลาง 
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมีความสามารถรอยละ 50-59 หมายถึง มีความสามารถระดับนอย 
สถาบันอุดมศึกษา/คณาจารยมีความสามารถรอยละ 0-49 หมายถึง มีความสามารถระดับนอยที่สุด 

 
4.2.5  แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา  แตละขอใชมาตรประมาณคา (Rating Scale)  

5 คา โดยผูวิจัยไดแปลคาใน 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 ความคดิเห็นระดับนอยที่สุด มีคาเทากับ  1.00 – 1.49 

 
4.2.6 นําคาท่ีไดในแตละประเด็นเปรียบเทียบเกณฑการใหคะแนนของ ก.พ.ร. ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 
1-3 ประเดน็ 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 4 
ประเด็น 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 5 
ประเด็น 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 6 
ประเด็น 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ทั้ง 7 ประเด็น 
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 บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
การวิจัยเร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่ 17 

ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวช้ีวัดที่ 17 
ของ ก.พ.ร. นําเสนอเปน 2 สวนคือ 

2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
2.1.1 คณาจารย มสธ.  
2.1.2 วิทยากรประจํากลุมในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ  
2.1.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.1.4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวช้ีวัดที่ 17 
ของ ก.พ.ร.  
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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1. ผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 
ตารางที่  4.1  จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนปการศึกษา 2552 

 

สาขาวิชา 

จํานวนหลักสูตร 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ประกาศ 
นียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญา
ตรี 

ประกาศ 
นียบัตร รวม 

1. ศิลปศาสตร                        - 2 - 5 4 12 
2. ศึกษาศาสตร                       1 6 2 4 - 13 
3.  วิทยาการจัดการ                   1 2 - 11 - 14 
4. นิติศาสตร          - 1 - 2 2 5 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ           - 3 - 6 1 10 
6. เศรษฐศาสตร                     -  - 2 - 2 
7. มนุษยนิเวศศาสตร   - 1 - 5 - 6 
8. รัฐศาสตร                           - 1 - 2 - 3 
9. สงเสริมการเกษตรและ 
    สหกรณ                      

- 3 - 4 - 7 

10. นิเทศศาสตร                     1 1 - 1 1 4 
11. วิทยาศาสตร 
      และเทคโนโลยี         

- - - 3 - 3 

12. พยาบาลศาสตร                     - 1 - 1 - 2 
รวม 3 21 2 46 8 80 

(ท่ีมา : สํานักวิชาการ 2553) 
 

จากตารางที่ 4.1  พบวา ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตร 12 สาขาวิชา
จํานวน 80 หลักสูตร แยกเปนหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตร 8 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 46 
หลักสูตร ระดบัประกาศนยีบัตรบัณฑิต  2 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 21 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก  3 หลักสูตร 
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ตารางที่ 4.2   จํานวนหลักสูตรท่ีกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จําแนกตาม
สาขาวิชา ปการศึกษา 2552 

 

สาขาวิชา จํานวนหลักสูตร จํานวนชุดวิชาเลือกเสร/ี
คนควาอิสระ 

1. ศิลปศาสตร 5 6 
2. ศึกษาศาสตร 6 9 
3. วิทยาการจัดการ 12 14 
4. นิติศาสตร 2 3 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8 8 
6. เศรษฐศาสตร 22 2 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 5 5 
8. รัฐศาสตร 3 4 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 7 9 
10. นิเทศศาสตร 2 2 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 2 
12. พยาบาลศาสตร 2 2 

รวม 56 66 
(ท่ีมา : สํานักวิชาการ 2553) 
 

จากตารางที่  4.2  พบวา ในปการศึกษา 2552 มีหลักสูตรที่มีการกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุด
วิชาเลือกเสรี / คนควาอิสระ จํานวน 56 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 66 ชุดวิชา 
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ตารางที่  4.3   จํานวนชดุวิชาท่ีเปดสอนปการศึกษา 2552  
 

สาขาวิชา 

จํานวนชุดวิชา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ประกาศ 
นียบัตร
บัณฑิต 

ประกาศ 
นียบัตร/
ปริญญาตรี 

รวม 

1. ศิลปศาสตร                          - 10 - 48 58 
2. ศึกษาศาสตร                        - 59 5 105 169 
3. วิทยาการจัดการ                   4 18 - 128 150 
4. นิติศาสตร          - 6 - 38 44 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ             - 13 - 52 65 
6. เศรษฐศาสตร         - 12 - 24 36 
7. มนุษยนิเวศศาสตร               - 8 - 46 54 
8. รัฐศาสตร    - 10 - 30 40 
9. สงเสริมการเกษตรและ 
    สหกรณ                                

- 24 - 63 87 

10. นิเทศศาสตร                     3 7          -           47 57 
11. วิทยาศาสตร  
      และเทคโนโลยี         

- - - 28 28 

13. พยาบาลศาสตร                 - 3 -           9 12 
รวม 7 170 5 618 800 

(ท่ีมา : สํานักทะเบียนและวัดผล 2553) 
 

จากตารางที่ 4.3  พบวา ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเปดสอนชุดวชิาทั้ง 12 สาขาวิชา 
จํานวน 800  ชุดวิชา แยกเปนชุดวิชาระดับประกาศนยีบตัร/ปริญญาตรี จํานวน 618  ชุดวิชา ระดับ
ประกาศนยีบตัรบัณฑิต จํานวน 5 ชุดวิชา ปริญญาโท จํานวน  170  ชุดวิชา และระดับปริญญาเอก 
จํานวน 7  ชุดวิชา 
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ตารางที่ 4.4   จํานวนชดุวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพวิเตอร (e-Learning)   
และจํานวนนกัศึกษาที่เขาใชบริการ ปการศึกษา  2552 

 
 

สาขาวิชา 
จํานวนชดุ

วิชา 
ปริญญาตร ี

จํานวน
นักศึกษาท่ี 
เขาใชบริการ 

จํานวนชดุ
วิชา 

บัณฑิตศึกษา 

จํานวน
นักศึกษาที่
เขาใชบริการ 

1. ศิลปศาสตร 15 1,924 6 143 
2. ศึกษาศาสตร 3 372 35 738 
3. วิทยาการจัดการ 3 598 1 8 
4. นิติศาสตร 2 680 1 82 
5. เศรษฐศาสตร 2 247 3 57 
6. มนุษยนิเวศศาสตร 2 188 5 52 
7. รัฐศาสตร 2 186 - - 
8. สงเสริมการเกษตรและ  
        สหกรณ 

7 177 13 313 

9. นิเทศศาสตร 3 44 4 44 
10. พยาบาลศาสตร - - 1 54 

รวม 39 4,416 69 1,491 
(ท่ีมา : สํานักเทคโนโลยีการศึกษา  2553) 
 

จากตารางที่ 4.4 พบวา ในปการศึกษา  2552 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการเรียนการสอนทาง
เครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning) จํานวน 10 สาขาวิชา 108 ชุดวิชา โดยแยกเปนชุดวิชาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 39 ชุดวิชา (ภาค 1 และ 2 มีชุดวิชานับซ้ํา) มีนักศึกษาที่เขาใชบริการจํานวน 4,416  
คน  และชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 69 ชุดวิชา  (ภาค 1 และ 2 มีชุดวิชานับซ้ํา) มีนักศึกษาที่เขา
ใชบริการจํานวน 1,491   คน   
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ตารางที่ 4.5   จํานวนชดุวิชา และจํานวนนกัศึกษาท่ีเขารับการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชพี ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552   

 

สาขาวิชา จํานวนชุดวิชา จํานวนครั้ง 
ในการจัดอบรม 

จํานวนนักศึกษา
ที่เขารับการอบรม 

1. ศิลปศาสตร 2 11 941 
2. ศึกษาศาสตร 7 16 1,036 
3. วิทยาการจัดการ 9 60 6,173 
4. นิติศาสตร 2 11 2,100 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 4 22 2,081 
6. เศรษฐศาสตร 1 4 130 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 3 10 612 
8. รัฐศาสตร 1 10 1,357 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 7 27 1,238 
10. นิเทศศาสตร 1 4 524 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 5 286 
12. พยาบาลศาสตร 2 2 259 

รวม 41 182 16,737 
(ท่ีมา : สํานักวิชาการ  2553) 
 

จากตารางที่ 4.5 พบวา ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา  จํานวน  41 ชุดวิชา 182 คร้ัง  
มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 16,737 คน 
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ตารางที่ 4.6   จํานวนชดุวิชา จํานวนนักศึกษา และรอยละของนักศึกษาที่เขารับการจัดอบรมเขมพิเศษ
ชุดวิชา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา  2552 

 
 

สาขาวิชา 
 

จํานวนชดุวิชา 
จํานวนนักศึกษา
ท่ีเขารับการ

อบรม 

รอยละของ
นักศึกษาท่ีเขา
รับการอบรม 

1. ศิลปศาสตร 16 167 9.8 
2. ศึกษาศาสตร 24 74 4.4 
3. วิทยาการจัดการ 30 1,289 75.7 
4. วิทยาศาสตรสุขภาพ 17 119 7.0 
5. เศรษฐศาสตร 4 33 1.9 
6. นิเทศศาสตร 19 20 1.2 

รวม 110 1,702 100 
(ท่ีมา : สํานักวิชาการ  2553)  หมายเหตุ มีการนับซ้ําในแตละชุดวิชา   
 

จากตารางที่ 4.6 พบวา ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเขมพิเศษชุดวิชาให
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาวิชา  110 ชุดวิชา มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 
1,702 คน นักศึกษาที่เขารับการอบรมสวนใหญสังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 1,289  คน  
คิดเปนรอยละ 75.7 รองลงมาเปนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 9.8  
(มีการนับซ้ําในแตละชุดวิชา)   
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ตารางที่ 4.7   จํานวนการจัดฝกปฏิบตัิเสรมิทักษะชุดวิชา นักศึกษาปรญิญาตรี (จําแนกตาม
สาขาวิชา)  ปการศึกษา 2552 และการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาตอการ
ใหบริการ 

 

สาขาวิชา จํานวนชุด
วิชา 

จํานวนนักศึกษา
ที่เขารับการฝกฯ 

ภาพรวม 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 

คาเฉลีย่ ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ศึกษาศาสตร 1 339 4.54 มากที่สุด 
2. วิทยาศาสตรสุขภาพ 4 1,767 4.09 มาก 
3. นิเทศศาสตร 12 1,055 4.46 มาก 
4. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 5 518 4.59 มากที่สุด 
5. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 514 4.45 มาก 
6. มนุษยนิเวศศาสตร 1 67 4.59 มากที่สุด 

รวม 6 สาขาวิชา 29 4,260 4.45 มาก 
(ท่ีมา : สํานักบริการการศึกษา 2553) 
 
 จากตารางที่ 4.7  พบวา ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 
นักศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 6 สาขาวิชา 29 ชุดวิชา  มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน 4,260 คน  
และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 4.45) 
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ตารางที่ 4.8   จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีเขารับการสอนเสริม และการ
ประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยสอนเสริม  ปการศึกษา 1/2552 

 
 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน 

จํานวนนักศึกษาเขา
รับการสอนเสริม 

รอยละของ
นักศึกษาเขารับการ

สอนเสริม 

 
คาเฉลีย่ ( X ) 

1. ศิลปศาสตร 50,159 2,105 4.20 3.33 
2. วิทยาการจัดการ 28,419 2,297 8.08 3.67 
3. นิติศาสตร 33,170 6,263 18.88 3.77 
4. วิทยาศาสตรสุขภาพ 225 17 7.56 3.08 
5. เศรษฐศาสตร 1,124 159 14.15 3.23 
6. รัฐศาสตร 3,010 336 11.16 3.67 
7. สงเสริมการเกษตรและ 
     สหกรณ 

1,147 118 10.29 4.46 

8. นิเทศศาสตร 351 22 6.27 3.00 
9. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

929 93 10.01 4.90 

รวม 118,534 11,410 10.06 3.67 
(ท่ีมา : สํานักบริการการศึกษา 2553) 
 

จากตารางที่ 4.8 พบวา ในปการศึกษาที่ 1/2552 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอนเสริมทั่วประเทศ  
7 สาขาวิชา โดยเมื่อเปรยีบเทียบนักศกึษาลงทะเบียน จํานวน  118,534 คน กับนักศกึษาเขารับการสอน
เสริม จํานวน  11,410 คน คิดเปนรอยละ 10.06  และเมื่อประเมินความพงึพอใจของนกัศึกษาตอ
อาจารยสอนเสริม พบวา โดยภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X  = 3.67) 
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ตารางที่ 4.9   ขอมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552  
 

(ท่ีมา : สํานักบัณฑิตศึกษา 2552) หมายเหตุ มีสาขาวิชาที่นับซ้ําในแตละกิจกรรม   
 

จากตารางที่ 4.9 พบวา ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมกีารจัดกจิกรรมปฏิสัมพันธ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 5 กิจกรรม และมีนักศึกษาที่ลงทะเบียน 37,404 คน เขารวมกจิกรรม 36,490 คน 
(มีสาขาวิชาทีน่ับซ้ําในแตละกิจกรรม) คิดเปนรอยละ 97.5 สวนใหญเปนนักศกึษาที่เขารวมกิจกรรม
สัมมนาเสริมชุดวิชา จํานวน 25,919 คน คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาเปนนักศกึษาทีเ่ขารวมกิจกรรม
อบรมเสริม / เขมชุดประสบการณวิชาชพี จํานวน 2,851 คน คิดเปนรอยละ 99.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
จํานวน 

นักศึกษาที่
ลงทะเบียน 

นักศึกษาที่ 
เขารวม 

รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม 

1. สัมมนาเสริมชุดวิชา 25,919 25,919 100 
2. สัมมนาเขมชุดวิชา 2,850 2,812 98.7 
3. สัมมนาเขมชุดวิชาวิทยานิพนธ 1-3 4,562 3,838 88.1 
4. สัมมนาเขมชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 1,212 1,070 88.3 
5. อบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต 2,861 2,851 99.6 

รวม 37,404 36,490 97.5 
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ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  1. มหาวิทยาลัยมีจํานวนชุดวิชาในคลังขอสอบ จํานวน 173 ชุดวิชา  มีการออกขอสอบใหม 
จํานวน 336 ชุดวิชา และมีจํานวนชุดวิชาที่ปรับปรุงขอสอบ จํานวน 323  ชุดวิชา  

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมคณาจารยในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและ 
e-Learning  เชน หลักสูตร Microsoft Excel 2007 ,Microsoft Access 2007  การสอนผานระบบ STOU 
e-Learning  (A-Tutor) เปนตน จํานวน 21 หลักสูตร มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 490 คน (นับซ้ํา)                                      

3. มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร (Notebook) ใหคณาจารย 12 สาขาวิชา และคณาจารย
ประจําสํานักตางๆ จํานวน 390 เครื่อง จัดใหมีบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ มหาวิทยาลัย 
จํานวน 263 เครื่อง และที่ศูนยวิทยพัฒนาทั่วประเทศ จํานวน 70 เครื่อง มีนักศึกษาเขารับบริการรวม
ทั้งสิ้น จํานวน 22,531  คน 
 4. มหาวิทยาลัยเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ และเปด
หองสมุดวันอาทิตยในวันที่มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาวิทยานิพนธ มีผูใชบริการ จํานวน 352,506 
คน ประกอบดวยผูใชบริการภายใน ไดแก คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประเภท
ตางๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และผูใชบริการภายนอก จากชองทางในการ
ติดตอ ไดแก การติดตอดวยตนเอง เว็บไซตหองสมุด ทางออนไลน เชน แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส
อีเมล  และอื่นๆ เชนโทรศัพท โทรสาร จดหมาย 
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ
ตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.   

2.1   ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
2.1.1 คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ตารางที่  4.10  จํานวนและรอยละของคณาจารยประจําเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และ
ประสบการณการสอนใน มสธ.  

 
รายการ จํานวน รอยละ 

เพศ  ( n = 331)            
- ชาย       118 35.6 
- หญิง 213 64.4 

อาย ุ (n = 331)            
- ต่ํากวา 30 ป 12 3.6 
- 31-40  ป 46 13.9 
- 41-50  ป 76 23.0 
- 51-60  ป 169 51.0 
- 61  ปข้ึนไป 20 6.0 
- ไมระบุ 8 2.5 

วุฒิการศึกษาสูงสุด (n = 331)            
- ปริญญาโท 171 51.7 
- ปริญญาเอก 159 48.0 
- ไมระบุ 1 0.3 

ประสบการณการสอนใน มสธ.  (n = 331)            
- 0-10  ป 94 28.4 
- 11-20  ป 96 29.0 
- 21-30  ป 127 38.4 
- 31  ปข้ึนไป 5 1.5 
- ไมระบุ 9 2.7 
จากตารางที่  4.10  พบวา คณาจารยประจําสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 213 คน คิดเปน 
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รอยละ 64.4 รองลงมาเปนชาย จํานวน 118  คน คิดเปนรอยละ 35.6   
คณาจารยประจําสวนใหญมอีายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 51.0 

รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 23.0  
คณาจารยประจําสวนใหญมวีุฒิการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 171 คน       

คิดเปนรอยละ 51.7  รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาเอก จํานวน 159 คน คิดเปน     
รอยละ 48.0  

คณาจารยประจําสวนใหญมปีระสบการณการสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  21-30  
ป จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 38.4 รองลงมามีประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  11-20  ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 29.0 
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ตารางที่ 4.11 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจําท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาขาวิชา 
 

 สาขาวิชา / สํานัก จํานวนคณาจารย จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละ 

1. ศิลปศาสตร 32 28 87.5 
2. ศึกษาศาสตร 52 45 86.5 
3. วิทยาการจัดการ 55 44 80.0 
4. นิติศาสตร 34 25 73.5 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 22 21 95.5 
6. เศรษฐศาสตร 22 21 95.5 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 19 19 100.0 
8. รัฐศาสตร 17 17 100.0 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 34 34 100.0 
10. นิเทศศาสตร 27 22 81.5 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 11 11 100.0 
12. พยาบาลศาสตร 11 11 100.0 
13. ทะเบียนและวดัผล 14 14 100.0 
14. เทคโนโลยีการศึกษา 21 19 90.5 

 รวม 371 331 89.2 
 

จากตารางที่ 4.11 พบวา คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ตอบแบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 
100.0 มี 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและสหกรณ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร และสํานัก
ทะเบียนและวัดผล  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา คณาจารยประจําตอบแบบสอบถาม จํานวน 331 คน คิดเปน 
รอยละ 89.22 
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2.1.2 วิทยากรประจํากลุมในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชพี 
คณาจารยประจําที่เปนวิทยากรในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสังกัด

สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.2 สังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร จํานวน 14 คน  
คิดเปนรอยละ 8.0 สังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 28.2 สังกัดสาขาวิชา
นิติศาสตร จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.4 สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 10 คน  
คิดเปนรอยละ 5.7 สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.7 สังกัดสาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.7 สังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 7.5 สังกัดสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 11.0 สังกัด
สาขาวิชานิเทศศาสตร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.9 สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.4 และสังกัดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.3 
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2.1.3 นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ตารางที่ 4.12   จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี จําแนกตามเพศ อาย ุ 
 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ  (n = 6,153)                     

- ชาย       2,574 41.8 
- หญิง 3,579 58.2 

อายุ  (n = 6,044)                     
- 19-29 ป 2,221 36.7 
- 30-39  ป 2,424 40.1 
- 40-49  ป 1,160 19.2 
- 50-59  ป 216 3.6 
- 60  ปขึ้นไป 23 0.4 

 
จากตารางที่  4.12  พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 3,579 คน 

คิดเปนรอยละ 58.2 รองลงมาเปนชาย จํานวน 2,574 คน คิดเปนรอยละ 41.8 สวนใหญมีอายุระหวาง 
30-39  ป จํานวน 2,424 คน คิดเปนรอยละ 40.1 รองลงมามีอายุระหวาง 19-29 ป จํานวน 2,221 คน  
คิดเปนรอยละ 36.7 
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ตารางที่ 4.13   จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี จําแนกตามหลักสูตรท่ีเขาศึกษา 
 

รายการ จํานวน รอยละ 
หลักสูตรท่ีเขาศึกษา    

- ศิลปศาสตรบัณฑิต  544 8.8 
- ศึกษาศาสตรบณัฑิต   294 4.8 
- บัญชีบัณฑิต 414 6.7 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต  1,071 17.3 
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  929 15.1 
- นิติศาสตรบัณฑิต 831 13.5 
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   447 7.2 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 50 0.8 
- คหกรรมศาสตรบัณฑิต 285 4.6 
- รัฐศาสตรบัณฑิต 436 7.1 
- เกษตรศาสตรบัณฑิต 409 6.6 
- นิเทศศาสตรบัณฑิต 251 4.1 
- เทคโนโลยีบัณฑิต   129 2.1 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 78 1.3 

รวม 6,168 100.0 
 
 จากตารางที่  4.13  พบวา นกัศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญเขาศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 1,071 คน คิดเปนรอยละ 17.3 รองลงมาเขาศึกษาในหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน 929 คน คิดเปนรอยละ 15.1 และเขาศึกษาในหลกัสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต จํานวน 831 คน คิดเปนรอยละ 13.5 
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ตารางที่ 4.14   จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี จําแนกตามปการศึกษาที่เขาศึกษา  
 

รายการ จํานวน รอยละ 
ปการศึกษาที่เขาศึกษา   

- กอนปการศึกษา 2540 (นกัศึกษาเกาที่สมัครเขาเรียนใหม) 26 0.6 
- ปการศึกษา 2541 16 0.4 
- ปการศึกษา 2542 15 0.3 
- ปการศึกษา 2543 49 1.2 
- ปการศึกษา 2544 92 2.3 
- ปการศึกษา 2545 114 2.8 
- ปการศึกษา 2546 197 4.9 
- ปการศึกษา 2547 379 9.4 
- ปการศึกษา 2548 842 20.8 
- ปการศึกษา 2549 837 20.7 
- ปการศึกษา 2550 1,302 32.1 
- ปการศึกษา 2551 182 4.5 

รวม 4,051 100.0 
 

จากตารางที่  4.14  พบวา นกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพสวนใหญเขาศึกษาในปการศึกษา 2550  จํานวน 1,302 คน คิดเปนรอยละ 32.1
รองลงมาเขาศึกษาในปการศกึษา 2548  จํานวน 842 คน คิดเปนรอยละ 20.8 
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ตารางที่  4.15  จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี จําแนกตามสาขาวิชาท่ีเขาศึกษา  
 

รายการ จํานวน รอยละ 
สาขาวิชาท่ีเขาศึกษา   

- ศิลปศาสตร 544 8.8 
- ศึกษาศาสตร 294 4.8 
- วิทยาการจัดการ 2,414 39.1 
- นิติศาสตร 831 13.5 
- วิทยาศาสตรสุขภาพ 447 7.2 
- เศรษฐศาสตร 50 0.8 
- มนุษยนิเวศศาสตร 285 4.6 
- รัฐศาสตร 436 7.1 
- สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 409 6.6 
- นิเทศศาสตร 251 4.1 
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 129 2.1 
- พยาบาลศาสตร 78 1.3 

รวม 6,168 100.0 
 

จากตารางที่ 4.15  พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญเขาศึกษาในสาขาวิชา 
วิทยาการจัดการ จํานวน 2,414 คน คิดเปนรอยละ 39.1 รองลงมาเขาศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร 
จํานวน 831 คน คิดเปนรอยละ 13.5 และสาขาวิชาศิลปศาสตรจํานวน 544 คน คิดเปนรอยละ 8.8 
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ตารางที่  4.16  จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี จําแนกตามภูมิลําเนาปจจุบัน  
 

รายการ จํานวน รอยละ 
ภูมิลําเนาปจจบัุน   
    -  กรุงเทพมหานคร 1,324 21.5 
    -  ภาคกลาง 1,329 21.6 
    -  ภาคตะวันออก 606 9.8 
    -  ภาคเหนือ 1,027 16.7 
    -  ภาคใต 723 11.8 
    -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,147 18.6 

รวม 6,156 100 
 
จากตารางที่ 4.16  พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูท่ีภาคกลาง จํานวน 1,329 

คน คิดเปนรอยละ 21.6 รองลงมามีภูมิลําเนาอยูท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,324 คน คิดเปนรอยละ 21.5 
 
ตารางที่  4.17  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีตอระบบ 

การเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวม  
 

รายการ จํานวน รอยละ 
ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับ   

- มากที่สุด                       2,031 33.1 
- มาก 3,733 60.7 
- ปานกลาง 374 6.1 
- นอย 4 0.1 
- นอยท่ีสุด 2 0 

รวม 6,144 100.0 
 
จากตารางที่  4.17  พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญมีความพึงพอใจตอระบบการเรียน 

การสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับมากขึ้นไป จํานวน 5,764 คน คิดเปนรอยละ 93.8  จําแนกเปน 
มีความพึงพอใจระดับมาก จํานวน 3,733 คน คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมามีความพึงพอใจอยูในระดับ 
มากที่สุด จํานวน 2,031 คน คิดเปนรอยละ 33.1 
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2.1.4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตารางที่ 4.18   จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ  
 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ  (n = 636)                     

- ชาย       143 22.5 
- หญิง 493 77.5 

อาย ุ (n = 637)                     
- 20-29 ป 215 33.8 
- 30-39  ป 225 35.4 
- 40-49  ป 113 17.8 
- 50-59  ป 60 9.5 
- 60  ปข้ึนไป 1 0.2 
- ไมระบุ 23 3.3 

 
จากตารางที่  4.18  พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ

วิชาชีพสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 493 คน คิดเปนรอยละ 77.5 รองลงมาเปนชาย จํานวน 143 คน คิดเปน
รอยละ 22.5 สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 35.4 รองลงมามีอายุระหวาง  
20-29 ป จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 33.8 
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ตารางที่ 4.19   จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามหลักสตูรท่ีเขาศึกษา 
 

รายการ จํานวน รอยละ 
หลักสูตรที่เขาศึกษา    

- ศึกษามหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 144 22.6 
- ศึกษามหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 13 2.0 
- ศึกษามหาบัณฑิต แขนงวิชาประเมินการศึกษามหาบัณฑิต 15 2.4 
- ศึกษามหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษามหาบัณฑิต 17 2.7 
- ประกาศนียบัตร แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 297 46.6 
- ประกาศนียบัตร ทางการบริหารการศึกษา 88 13.8 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 39 6.1 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ 24 3.8 

รวม 637 100.0 
 
 จากตารางที่  4.19  พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญเขาศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตร แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 46.6 รองลงมาเขาศึกษาใน
หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 22.6 และ 
เขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร ทางการบริหารการศึกษา จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 13.8 
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ตารางที่ 4.20   จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามปการศึกษาท่ีเขาศึกษา  
 

รายการ จํานวน รอยละ 
ปการศึกษาที่เขาศึกษา   

- ปการศึกษา 2548 3 0.5 
- ปการศึกษา 2549 6 1.0 
- ปการศึกษา 2550 55 9.6 
- ปการศึกษา 2551 159 27.7 
- ปการศึกษา 2552 352 61.2 

รวม 575 100.0 
 

จากตารางที่ 4.20  พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ สวนใหญเขาศึกษาในปการศึกษา 2552 จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 61.2  รองลงมาเขาศึกษาในป
การศึกษา 2551 จํานวน 159  คน คิดเปนรอยละ 27.7  และเขาศึกษาในปการศึกษา 2550 จํานวน  55 คน      
คิดเปนรอยละ 9.6  
 
ตารางที่  4.21  จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามสาขาวชิาท่ีเขาศึกษา  
 

รายการ จํานวน รอยละ 
สาขาวิชาที่เขาศึกษา   

- ศึกษาศาสตร 574 90.1 
- วิทยาการจัดการ 39 6.1 
- สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 24 3.8 

รวม 637 100.0 
 

จากตารางที่ 4.21 พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญเขาศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร 
จํานวน 574 คน คิดเปนรอยละ 90.1 รองลงมาเขาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 39 คน คิดเปน
รอยละ 6.1  
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ตารางที่  4.22   จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามภูมิลําเนาปจจุบัน  
 

รายการ จํานวน รอยละ 
ภูมิลําเนาปจจบัุน   
    -  กรุงเทพมหานคร 151 23.7 
    -  ภาคกลาง 138 21.7 
    -  ภาคตะวันออก 72 11.3 
    -  ภาคเหนือ 69 10.8 
    -  ภาคใต 63 9.9 
    -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 144 22.6 

รวม 637 100.0 
จากตารางที่ 4.22 พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 23.7 รองลงมามีภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 21.7 
และมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 22.6 
 
ตารางที่  4.23   จํานวนและรอยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอระบบการเรียน 

การสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวม  
 

รายการ จํานวน รอยละ 
ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับ   

- มากที่สุด                       297 46.9 
- มาก 311 49.1 
- ปานกลาง 23 3.6 
- นอย 1 0.2 
- นอยท่ีสุด 1 0.2 

รวม 633 100.0 
จากตารางที่  4.23  พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญ มีความพึงพอใจตอระบบการเรียน

การสอนของ มสธ. โดยภาพรวมอยูในระดับมากขึ้นไป จํานวน 608 คน คิดเปนรอยละ 96.0 จําแนกเปน 
มีความพึงพอใจระดับมาก จํานวน 311 คน คิดเปนรอย 49.1 รองลงมามีความพึงพอใจระดบัมากที่สุด จํานวน 
297 คน คิดเปนรอยละ 46.9 
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2.2  ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน 
สําคัญในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา  7  ขอ
ตัวชี้วัดท่ี 17 ของ ก.พ.ร.   
ตารางที่ 4.24 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด

การศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางทีกํ่าหนด (ประเด็นท่ี 1) 
 

 
รายการ 

จํานวน 
คณาจารย

(n) 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
ความหมาย 

1. ภารกิจของมหาวิทยาลัยมี 4 ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

328 320 96.7 มากที่สุด 

2. จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อ
เพิ่มพูนวิทยะฐานะแกผูประกอบอาชีพและขยายโอกาสการศึกษา เพื่อสนอง
ความตองการของบุคลากรและสังคม 

329 321 97.0 มากที่สุด 

3. กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด โดย กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

327 322 97.3 มากที่สุด 

4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF)  กําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดานความรู และดานทักษะทางปญญา* 

319 248 74.9 มาก 

5. สกอ.กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาใชกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สําหรับหลักสูตรที่จะพัฒนาเพื่อรับ
นักศึกษาใหมเปนคร้ังแรกตั้งแตปการศึกษา 2553 และหลักสูตรที่เปดสอน
อยูแลวตองปรับปรุงหลักสูตรภายในปการศึกษา 2555   

321 304 91.8 มากที่สุด 

เฉลี่ย   91.5 มากท่ีสุด 
* ขอความเชิงนิเสธ 

จากตารางที่  4.24 พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษาและดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด อยูในระดับมาก-มากที่สุดทุกขอ คิดเปนรอยละ  
74.9 – 97.3 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการ
จัดการศึกษาและดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.5 
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ตารางที่ 4.25 รอยละของคณาจารยประจาํมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา 
และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด  จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก  (ประเด็นท่ี 1) 

 
 สาขาวิชา / สํานัก รอยละ ความหมาย 

1. ศิลปศาสตร 94.1 มากที่สุด 
2. ศึกษาศาสตร 94.6 มากที่สุด 
3. วิทยาการจัดการ 91.2 มากที่สุด 
4. นิติศาสตร 93.9 มากที่สุด 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 95.9 มากที่สุด 
6. เศรษฐศาสตร 96.1 มากที่สุด 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 95.3 มากที่สุด 
8. รัฐศาสตร 84.7 มากที่สุด 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 93.8 มากที่สุด 

10. นิเทศศาสตร 86.9 มากที่สุด 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 89.1 มากที่สุด 
12. พยาบาลศาสตร 90.9 มากที่สุด 
13. ทะเบียนและวดัผล 95.6 มากที่สุด 
14. เทคโนโลยีการศึกษา 100.0 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  4.25  เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา/ สํานัก พบวา คณาจารยประจําสวนใหญ
มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจดัการศึกษาและดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด อยูใน
ระดับมากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 84.7-10
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ตารางที่ 4.26 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มา
ปรับปรงุแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (ระดับปริญญาตรี) (ประเด็นที่ 2) 

 

 
กิจกรรม 

จํานวน 
(n) 

ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ ความ 
หมาย 

จํานวน
(n) 

ไมมีการนําผลวิเคราะห
ไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

มีการนําผลวิเคราะห 
ไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

ความ 
หมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน
หรือประมวลสาระ/แบบฝกปฏิบัติ 

196 53 27.0 143 73.0 มาก 190 55 28.9 135 71.1 มาก 

2. การแนะแนวหรือการใหคําปรึกษา
ทางการเรียนการสอนผานชองทาง
ตางๆ เชน โทรศัพท/Internet เปน
ตน 

246 13 5.3 233 94.7 มากที่สุด 232 14.7 14.7 198 85.3 มากที่สุด 

3. การสอนเสริมแบบตางๆ (แบบ
ปกติ/เขม/เขมพิเศษ) 

209 21 10.0 188 90.0 มากที่สุด 192 32 16.7 160 83.3 มากที่สุด 

4. การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
ตางๆ 

156 39 25.0 117 75.0 มาก 148 40 27.0 108 73.0 มาก 

5. การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ 

225 16 7.1 209 92.9 มากที่สุด 220 26 11.8 194 88.2 มากที่สุด 

6. การอบรมเขมพิเศษชุดวิชา 147 29 19.7 118 80.3 มากที่สุด 138 36 26.1 102 73.9 มาก 
คาเฉลี่ย   15.7  84.3 มากที่สุด  20.9   79.1 มาก 
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จากตารางที่  4.26  พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมาก - 
มากที่สุดทุกขอ คิดเปนรอยละ 73.0-94.7 และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้นในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมาก - มากที่สุดทุกขอ คิดเปนรอยละ 71.1-88.2 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยประจํามีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด  
คิดเปนรอยละ 84.3 และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในระดับ
ปริญญาตรี อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.1 
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ตารางที่ 4.27 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล และนาํผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอน
ในแตละรายวชิาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จําแนกตาม
สาขาวิชา / สํานัก (ระดับปรญิญาตรี) (ประเด็นท่ี 2) 

 

 
กิจกรรม 

รอยละ 

ความ 
หมาย 

รอยละ 

ความ 
หมาย ไม

ปฏิบัติ ปฏิบัติ 

มีการนําผล
วิเคราะหไปใช
ในการปรับปรุง
การเรียนการ

สอน 

ไมมีการนําผล
วิเคราะหไปใช

ในการ
ปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

1. ศิลปศาสตร 13.4 86.6 มากที่สุด 19.5 80.5 มากที่สุด 
2. ศึกษาศาสตร 27.4 72.6 มาก 28.1 71.9 มาก 
3. วิทยาการจัดการ 17.3 82.7 มากที่สุด 19.8 80.2 มากที่สุด 
4. นิติศาสตร 7.7 92.3 มากที่สุด 12.5 87.5 มากที่สุด 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 10.4 89.6 มากที่สุด 12.0 88.0 มากที่สุด 
6. เศรษฐศาสตร 28.1 71.9 มาก 33.3 66.7 ปานกลาง 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 16.9 83.1 มากที่สุด 21.4 78.6 มาก 
8. รัฐศาสตร 27.3 72.7 มาก 37.8 62.2 ปานกลาง 
9. สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ 

14.6 85.4 มากที่สุด 23.6 76.4 มาก 

10. นิเทศศาสตร 9.6 90.4 มากที่สุด 15.7 84.3 มากที่สุด 
11. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

6.2 93.8 มากที่สุด 19.1 80.9 มากที่สุด 

12. พยาบาลศาสตร 11.2 88.8 มากที่สุด 7.1 92.9 มากที่สุด 
13. ทะเบียนและวัดผล 34.5 65.5 ปานกลาง 38.7 61.3 ปานกลาง 
14. เทคโนโลยีการศึกษา 4.2 95.8 มากที่สุด 11.1 88.9 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  4.27 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา/ สํานัก พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีการ

วิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมาก - มากที่สุด 
จํานวน 13 สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอย 71.9-95.8 และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุง
แผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึนในระดับปริญญาตรี อยูใน
ระดับมาก - มากที่สุด จํานวน 11 สาขาวิชา/สํานัก  คิดเปนรอยละ 71.9 -92.9 
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ตารางที่ 4.28 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีวิธีการปฏิบัติเพือ่วิเคราะหศักยภาพและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล (ระดบัปริญญาตรี) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

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

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน

หรือประมวลสาระ/แบบฝกปฏิบัติ 
18 9.2 22 11.2 20 10.2 78 39.8 30 15.3 19 9.7 19 9.7 23 11.8 32 16.3 17 8.7 18 9.2 11 5.6 

2. การแนะแนวหรือการใหคําปรึกษา
ทางการเรียนการสอนผานชองทาง
ตางๆ เชน โทรศัพท/Internet เปน
ตน 

55 22.4 15 6.2 101 41.2 35 14.3 141 57.6 21 8.6 24 9.8 52 21.3 14 5.7 35 14.3 19 7.8 17 7.0 

3. การสอนเสริมแบบตางๆ (แบบ
ปกติ/เขม/เขมพเิศษ) 

46 22.1 22 10.6 35 16.8 87 41.8 68 32.7 40 19.2 39 18.8 76 36.5 53 25.0 48 23.1 30 14.4 16 7.7 

4. การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
ตางๆ 

31 19.9 28 17.9 19 12.2 33 21.2 39 25.0 48 30.8 38 24.4 42 26.9 34 21.8 33 21.3 39 25 42 26.9 

5. การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ 

62 27.4 50 22.1 34 15.0 51 22.6 79 35.0 91 40.3 88 39.1 103 45.6 77 34.1 71 31.4 108 47.8 65 28.8 

6. การอบรมเขมพิเศษชุดวิชา 24 16.2 24 16.2 20 13.5 40 27.0 37 25.0 38 25.7 27 18.2 45 30.4 44 29.7 34 23.0 23 15.0 19 12.0 
หมายเหตุ 

1 ตั้งคําถาม สอบถามความรู ปญหา ประวัติของนักศึกษา และนํามาวิเคราะหเพื่อใหคําแนะนํา 7 มีเสนอรายงาน อภิปรายซักถาม และใหขอเสนอแนะเปนรายบุคคล 
2 ใหทํากิจกรรมโดยประเมินจากคะแนนที่ได เชน จัดงานใหทําตามความถนัดของแตละบุคคล เปนตน 8 ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3 สอบถามความตองการกอนใหคําปรึกษา 9 ทํากิจกรรม / แบบทดสอบตางๆ 
4 มีการประเมินผลกอน-หลังเรียน 10 สังเกตพฤติกรรม สอบถาม และแนะนาํเปนรายบุคคล 
5 ตอบปญหาและใหคําปรึกษานักศึกษาเปนรายบุคคล 11 ใชการประเมนิโดยระบบ P C R 
6 ดูจากงานที่ไดรับมอบหมาย และแกไขหากผดิพลาด พรอมมีตัวอยางใหด ูหรืออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 12 การจัดแบงนักศึกษาเปนกลุมพิจารณาศักยภาพ ประสบการณของผูเรียนและการใหคะแนนประเมินผลการฝก

ปฏิบัติเสริมทักษะ 



126 
 

จากตารางที่  4.28  พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีวิธีการปฏิบัติเพื่อวิเคราะหศักยภาพและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลระดับปริญญาตรี ในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
1. การผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอนหรือประมวลสาระ/แบบฝกปฏบิัติ โดยวิธีมกีารประเมินผลกอน-หลังเรียน จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 39.8 
2. การแนะแนวหรือการใหคาํปรึกษาทางการเรียนการสอนผานชองทางตางๆ เชน โทรศัพท/Internet เปนตน โดยวิธีการตอบปญหาและใหคาํปรึกษานักศกึษา

เปนรายบุคคล จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 57.6 
3. การสอนเสริมแบบตางๆ (แบบปกต/ิเขม/เขมพิเศษ) โดยวิธีมกีารประเมินผลกอน-หลังเรียน จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 41.8 
4. การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชดุวิชาตางๆ โดยวิธีการดจูากงานที่ไดรับมอบหมาย และแกไขหากผิดพลาด พรอมมีตัวอยางใหดู หรืออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 

จาํนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 30.8 
5. การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ โดยวิธีการใชการประเมนิโดยระบบ P C R จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 47.8 
6. การอบรมเขมพิเศษชุดวชิา โดยวิธีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 30.4 
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ตารางที่ 4.29  จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มา
ปรับปรงุแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (ระดับบณัฑิตศึกษา) (ประเด็นที่ 2) 

 
กิจกรรม 

จํานวน 
(n) 

ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ ความ 
หมาย 

จํานวน
(n) 

ไมมีการนําผลวิเคราะห
ไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

มีการนําผลวิเคราะห 
ไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

ความ 
หมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอนหรือ

ประมวลสาระ/แนวการศึกษา 
145 26 17.9 119 82.1 มากที่สุด 135 32 23.7 103 76.3 ปานกลาง 

2. การผลิตหรือปรับปรุงแผนกิจกรรม 177 24 13.6 153 86.4 มากที่สุด 166 30 18.1 136 81.9 มากที่สุด 
3. การแนะแนวหรือการใหคําปรึกษา

ทางการเรียนการสอนผานชองทางตางๆ 
เชน โทรศัพท/Internet เปนตน 

207 17 8.2 190 91.8 มากที่สุด 192 29 15.1 163 84.9 มากที่สุด 

4. การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ ผานชองทางตางๆ 

206 13 6.3 193 93.7 มากที่สุด 191 27 14.1 164 85.9 มากที่สุด 

5. การสัมมนาเสริม/เขม 199 8 4.0 191 96.0 มากที่สุด 186 24 12.9 162 87.1 มากที่สุด 
6. การปฏิสัมพันธ e-Learning 132 35 26.5 97 73.5 มาก 122 39 32.0 83 68.0 ปานกลาง 
7. การอบรมเขมเสริมประสบการณ

มหาบัณฑิต 
138 19 13.8 119 86.2 มากที่สุด 133 29 21.8 104 78.2 มาก 

8. การปรับพื้นฐานความรู  82 35 42.7 47 57.3 นอย 77 33 42.9 44 57.1 นอย 
คาเฉลี่ย   16.6  83.4 มากที่สุด   22.6  77.4 มาก 
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จากตารางที่  4.29  พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลในระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมาก - 
มากที่สุด จํานวน 7 ขอ คิดเปนรอยละ 73.5-96.0 และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมาก – มากที่สุด จํานวน 5 ขอ คิดเปนรอยละ 78.2-87.1 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยประจํามีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลในระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมากที่สุด  
คิดเปนรอยละ 83.4 และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในระดับ
บัณฑิตศึกษา อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 77.4 
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ตารางที่ 4.30 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มา
ปรับปรงุแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จําแนกตามสาขาวชิา / สํานัก (ระดับบัณฑิตศึกษา)  
(ประเด็นที่ 2) 

 
กิจกรรม 

รอยละ ความ 
หมาย 

รอยละ ความ 
หมาย ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมมีการนําผลวเิคราะหไปใชใน 

การปรับปรุงการเรยีนการสอน 
มีการนําผลวิเคราะหไปใชใน 
การปรับปรุงการเรยีนการสอน 

1. ศิลปศาสตร 27.3 72.7 มาก 33.8 66.2 ปานกลาง 
2. ศึกษาศาสตร 2.2 97.8 มากที่สุด 2.8 97.2 มากที่สุด 
3. วิทยาการจัดการ 23.9 76.1 มาก 28.5 71.5 มาก 
4. นิติศาสตร 12.9 87.1 มากที่สุด 19.2 80.8 มากที่สุด 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 10.2 89.8 มากที่สุด 15.3 84.7 มากที่สุด 
6. เศรษฐศาสตร 25.1 74.9 มาก 37.0 63.0 ปานกลาง 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 31.1 68.9 ปานกลาง 42.8 57.2 นอย 
8. รัฐศาสตร 23.9 76.1 มาก 40.9 59.1 นอย 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 21.9 78.1 มาก 25.2 74.8 มาก 
10. นิเทศศาสตร 11.8 88.2 มากที่สุด 16.0 84.0 มากที่สุด 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 100.0 มากที่สุด - 100.0 มากที่สุด 
12. พยาบาลศาสตร 2.5 97.5 มากที่สุด 3.7 96.3 มากที่สุด 
13. ทะเบียนและวดัผล 40.7 59.3 นอย 57.8 42.2 นอยที่สุด 
14. เทคโนโลยีการศึกษา 16.0 84.0 มากที่สุด 27.4 72.6 มาก 

จากตารางที่  4.30  เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา/ สํานัก พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษา อยู
ในระดับมาก - มากที่สุด จํานวน 12 สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอย 72.7-100.0 และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษา
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมาก - มากที่สุด จํานวน 9 สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอยละ 71.5-100.0 



130 
 

ตารางที่ 4.31 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีวิธีการปฏิบัติเพือ่วิเคราะหศักยภาพและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล (ระดบับัณฑิตศึกษา) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

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

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การผลิต/ปรับปรุงเอกสารการ

สอนหรือประมวลสาระ/แนว
การศึกษา 

19 13.2 15 10.3 20 13.8 47 32.4 26 17.9 30 20.7 25 17.2 31 21.4 37 25.5 22 15.2 17 11.7 16 11.0 

2. การผลิตหรือปรับปรุงแผน
กิจกรรม 

28 15.8 29 16.4 23 13.1 38 21.5 36 20.3 57 32.2 50 28.2 49 27.8 56 31.6 34 19.3 28 15.8 23 13.1 

3. การแนะแนวหรือการให
คําปรึกษาทางการเรียนการสอน
ผานชองทางตางๆ เชน โทรศัพท/
Internet เปนตน 

60 29.1 21 10.1 82 39.8 27 13.0 118 57.0 36 17.4 34 16.4 63 30.4 24 11.6 51 24.8 25 12.1 20 9.7 

4. การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ ผานชองทางตางๆ 

62 30.2 24 11.7 78 3.9 26 12.7 117 56.8 90 43.9 56 27.2 87 42.2 26 12.6 70 34.1 21 10.2 15 7.3 

5. การสัมมนาเสริม/เขม 44 22.0 43 21.5 42 21.0 46 24.5 72 36.0 86 43.0 98 49.0 99 49.5 59 29.6 79 39.5 53 26.5 43 21.6 
6. การปฏิสัมพันธ e-Learning 14 10.6 16 12.1 16 12.1 28 21.2 36 27.3 34 25.8 29 22.0 35 26.5 27 20.5 24 18.2 17 12.9 19 14.4 
7. การอบรมเขมเสริมประสบการณ

มหาบัณฑิต 
22 15.9 23 16.7 22 15.9 29 21.0 37 26.8 43 31.2 46 33.3 46 33.3 35 25.4 36 25.9 44 31.7 35 25.2 

8. การปรับพื้นฐานความรู  10 12.3 8 9.9 10 12.3 13 16.0 14 17.3 10 12.3 9 11.1 12 14.8 8 9.9 12 14.8 10 12.5 8 9.9 
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หมายเหตุ 
1 ตั้งคําถาม สอบถามความรู ปญหา ประวัติของนักศึกษา และนํามาวิเคราะหเพื่อใหคําแนะนํา 7 มีเสนอรายงาน อภปิรายซักถาม และใหขอเสนอแนะเปนรายบุคคล 
2 ใหทํากิจกรรมโดยประเมินจากคะแนนที่ได เชน จัดงานใหทําตามความถนัดของแตละบุคคล เปนตน 8 ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3 สอบถามความตองการกอนใหคําปรึกษา 9 ทํากิจกรรม / แบบทดสอบตางๆ 
4 มีการประเมินผลกอน-หลังเรียน 10 สังเกตพฤติกรรม สอบถาม และแนะนําเปนรายบุคคล 
5 ตอบปญหาและใหคําปรึกษานักศึกษาเปนรายบุคคล 11 ใชการประเมินโดยระบบ P C R 
6 ดูจากงานที่ไดรับมอบหมาย และแกไขหากผิดพลาด พรอมมีตัวอยางใหดู หรืออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 12 การจัดแบงนักศึกษาเปนกลุมพิจารณาศักยภาพ ประสบการณของผูเรียนและการใหคะแนน

ประเมินผลการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
จากตารางที่  4.31  พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีวิธีการปฏิบัติเพื่อวิเคราะหศักยภาพและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษาในกิจกรรมตางๆ ดังนี้  
1. การผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอนหรือประมวลสาระ/แนวการศึกษา โดยวิธีมีการประเมินผลกอน-หลังเรียน จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 32.4 
2. การผลิตหรอืปรับปรุงแผนกิจกรรม  โดยวิธกีารดูจากงานที่ไดรับมอบหมาย และแกไขหากผิดพลาด พรอมมีตัวอยางใหดู หรืออธิบายรายละเอยีดเพิ่มเติม จํานวน 57 

คน คิดเปนรอยละ 32.1 
3. การแนะแนวหรือการใหคําปรึกษาทางการเรียนการสอนผานชองทางตางๆ เชน โทรศัพท/Internet เปนตน โดยวิธีการตอบปญหาและใหคําปรึกษานักศึกษาเปน

รายบุคคล จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 57.0 
4. การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ผานชองทางตางๆ โดยวิธกีารตอบปญหาและใหคําปรึกษานักศึกษาเปนรายบุคคล จํานวน 117 คน คิดเปนรอย 56.8 
5. การสัมมนาเสริม/เขม โดยวธิีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 49.5 
6. การปฏิสัมพันธ e-Learning โดยวิธีการตอบปญหาและใหคําปรึกษานักศึกษาเปนรายบุคคล จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 27.3 
7. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต โดยวิธีมีเสนอรายงาน อภปิรายซักถาม และใหขอเสนอแนะเปนรายบุคคล และซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

จํานวน 46 คนเทาๆ กนั คิดเปนรอยละ 33.3 เทาๆ กัน 
8. การปรับพื้นฐานความรู โดยวิธีการตอบปญหาและใหคําปรึกษานักศึกษาเปนรายบุคคล จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 17.3
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ตารางที่  4.32    จํานวนและรอยละของคณาจารยประจําจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และนําขอมูลท่ีไดมา
ปรับปรงุพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจํา ใหเปนการจัดประสบการณท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของคณาจารย และ
เพิ่มสัดสวนการปฏิบตัิจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (ประเด็นท่ี 3) 

 

จากตารางที่ 4.32  พบวาคณาจารยประจําสวนใหญจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย
ประจํา  ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของคณาจารย 
และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับมาก-มากที่สุดใน
เกือบทุกกิจกรรม  

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวาคณาจารยประจําสวนใหญจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย
ประจํา  ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของคณาจารย 
และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับมาก – มากที่สุด 3 ใน 
4 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 75.5 – 81.1  

กิจกรรม 
การอภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็น การฝกปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การตอบคําถาม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ปฏิสัมพันธ  

e-Learning 
74 71.8 29 28.2 77 74.8 81 79.4 

2. การสอนเสริมแบบ
ตางๆ (แบบปกติ/
เขม/เขมพิเศษ) 

175 81.8 82 38.3 163 76.2 181 85.0 

3. การฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะชุดวิชาตางๆ 

88 69.8 96 76.2 88 69.8 86 68.8 

4. อบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ 

207 89.2 175 75.4 211 91.3 201 86.6 

5. สัมมนาเสริม/เขม 185 89.4 124 60.2 182 87.9 181 87.4 
6. กิจกรรมประจําชุด

วิชา 
110 60.1 96 53.0 97 52.7 145 79.2 

คาเฉลี่ย  77.0  55.2  75.5  81.1 
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ตารางที่ 4.33  รอยละของคณาจารยประจาํจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ  และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุง
พัฒนาการจดัการสอนของคณาจารยประจาํ  ใหเปนการจดัประสบการณท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญได โดยการลดสดัสวนการถายทอดความรูของคณาจารย และเพิ่มสัดสวน
การปฏิบตัิจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น จําแนกตาม
สาขาวิชา / สํานัก  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (ประเด็นท่ี 3) 

 

สาขาวิชา / สํานัก 

ใหผูเรียนได
อภิปรายหรือ
แสดงความ
คิดเห็น 

ฝกการ
ปฏิบัติจริง 

แลกเปลีย่น
เรียนรู
ระหวาง
ผูเรียน 

ใหผูเรียน
ตอบ
คําถาม 

1. ศิลปศาสตร 72.0 58.2 72.5 84.3 
2. ศึกษาศาสตร 76.7 56.9 83.2 82.7 
3. วิทยาการจัดการ 84.5 55.4 70.2 79.2 
4. นิติศาสตร 79.6 49.5 45.5 42.5 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 66.0 54.5 76.1 68.7 
6. เศรษฐศาสตร 76.7 27.3 65.1 80.3 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 58.2 34.9 60.1 75.8 
8. รัฐศาสตร 77.8 50.5 55.0 51.3 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 75.0 56.4 75.7 85.9 
10. นิเทศศาสตร 84.7 68.9 84.7 69.5 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 74.1 66.6 97.5 93.3 
12. พยาบาลศาสตร 98.2 89.3 98.2 96.3 
13. ทะเบียนและวัดผล 81.1 56.9 70.3 79.2 
14. เทคโนโลยีการศึกษา 84.5 45.2 78.7 83.7 

 จากตารางที่ 4.33  เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา/ สํานัก พบวา คณาจารยประจําสวนใหญ จัดให
มีการสํารวจ หรือการวิจัย หรอืการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  และนําขอมูลท่ี
ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจํา ใหเปนการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ไดโดยการลดสดัสวนการถายทอดความรูของคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับมาก – มากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม จํานวน 8  สาขาวิชา / สํานัก   
คิดเปนรอยละ 70.2 – 98.2  
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ตารางที่ 4.34 จํานวนและรอยละของการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน (ประเด็นท่ี 4 ) 

 

ประเด็นการสงเสริมสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย 

จํานวน 
(n) 

ไมมีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

มีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

ความ 
หมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การกําหนดนโยบาย/

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
313 24 7.7 289 92.3 มากที่สุด 

2. การจัดสรรงบประมาณ 314 29 9.2 285 90.8 มากที่สุด 
3. การมอบหมาย/สั่งการให

ดําเนินงาน 
310 35 11.3 275 88.7 มากที่สุด 

4. การจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัย/คาตอบแทน/เงินรางวัล 

313 45 14.4 268 85.6 มากที่สุด 

5. การสนับสนุน/จัดเตรียม
เทคโนโลยี/เครือ่งมือ/
อุปกรณ/ระบบ 

316 18 5.7 298 94.3 มากที่สุด 

6. การจัดบรรยายทางวิชาการ 
หรือการฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

319 13 4.1 306 95.9 มากที่สุด 

คาเฉล่ีย   8.7  91.3 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.34  พบวา มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน อยูในระดบัมากที่สุด
ทุกขอ คิดเปนรอยละ 85.6-95.9 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา มหาวิทยาลยัมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํา
สวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน อยูในระดับ
มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 91.3   
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ตารางที่ 4.35 จํานวนและรอยละของการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนจําแนกตาม
สาขาวิชา/สํานกั  (ประเด็นท่ี 4 ) 

 

สาขาวิชา / สํานัก 

รอยละ 

ความหมาย ไมมีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

มีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

1. ศิลปศาสตร 10.6 89.4 มากที่สุด 
2. ศึกษาศาสตร 2.1 97.9 มากที่สุด 
3. วิทยาการจัดการ 5.1 94.9 มากที่สุด 
4. นิติศาสตร 28.5 71.5 มาก 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 2.7 97.3 มากที่สุด 
6. เศรษฐศาสตร 21.5 78.5 มาก 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 12.2 87.8 มากที่สุด 
8. รัฐศาสตร 10.8 89.2 มากที่สุด 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 11.4 88.6 มากที่สุด 
10. นิเทศศาสตร 5.4 94.6 มากที่สุด 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9.2 90.8 มากที่สุด 
12. พยาบาลศาสตร - 100.0 มากที่สุด 
13. ทะเบียนและวดัผล 3.9 96.1 มากที่สุด 
14. เทคโนโลยีการศึกษา - 100.0 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.35 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา/ สํานกั พบวา มหาวทิยาลัยมีการสงเสริม

สนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพฒันาการเรียนรู
ของตนเองและผูเรียน อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 71.5 – 100.0 
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ตารางที่ 4.36 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน (ประเด็นที่ 4 ) 
 

การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
 ระดับความสามารถ (จํานวน/รอยละ) 
จํานวนคณาจารย 

(n) 
5 4 3 2 1 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. การผลิต/ใชสื่อตางๆ เพื่อการสอนเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน (ซีดเีสียง/ 
     วีซีดี/คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)) 

325 43 (17.1) 
 

110 (43.6) 
 

92 (36.5) 
 

4 (1.6) 
 

3 (1.2) 
 

2. การจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส ( e-Learning/ e-Tutorial/ e-Seminar) 215 29 (13.5) 84 (39.1) 83 (38.6) 12 (5.6) 7 (3.2) 
3. การจัดการเรียนการสอนทางไกล (ผาน Internet /ผานดาวเทียม/ผานวทิยุโทรทศัน/
ผานวทิยุกระจายเสียง) 

224 43 (19.2) 83 (37.0) 80 (35.7) 10 (4.5) 8 (3.6) 

4. การทํางานผานเครือขาย Internet (การคนหาขอมูล/การใช e-Library/e-Book/การ
ติดตอกบันกัศึกษาผานเวบ็ไซต หรือกระดานสนทนา (Website/Webboard)/การ
รับสง e-Mail การสนทนาออนไลน (Instant Messaging/Chat Online)/การจัดประชุม
ทางไกลผานอินเทอรเน็ต (Teleconference)) 

273  64 (23.5) 107 (39.2) 85 (31.1) 8 (2.9) 9 (3.3) 

5. การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรตางๆ (ซอฟตแวรสํานักงาน/การประมวลผลขอมูล
ทางสถิติ/การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส)    

261 42 (16.1) 96 (36.8) 89 (34.1) 25 (9.6) 9 (3.4) 

6. การใชอุปกรณตางๆ (Visualizer/ Overhead Projector/ LCD Projector/ Digital 
Camera/ Video/Digital Video) 

298 69 (23.1) 121 (40.6) 89 (29.9) 11 (3.7) 8 (2.7)  

คาเฉลี่ย  18.8 39.4 34.3 4.6 2.9 
จากตารางที่ 4.36 พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน อยูในระดับมากทุกขอ คิดเปนรอยละ 

36.8-43.7 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน อยูในระดับปานกลาง – มาก
ที่สุด  คิดเปนรอยละ 92.5 
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ตารางที่ 4.37 รอยละของคณาจารยประจาํมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน จําแนกตามสาขาวิชา / สํานกั (ประเด็นท่ี 4 ) 

 
 สาขาวิชา / สํานัก รอยละ 

1. ศิลปศาสตร 91.9 
2. ศึกษาศาสตร 94.2 
3. วิทยาการจัดการ 87.0 
4. นิติศาสตร 93.4 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 90.0 
6. เศรษฐศาสตร 94.0 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 92.2 
8. รัฐศาสตร 81.9 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 91.9 

10. นิเทศศาสตร 96.7 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 97.2 
12. พยาบาลศาสตร 100.0 
13. ทะเบียนและวดัผล 88.8 
14. เทคโนโลยีการศึกษา 94.9 

 
จากตารางที่ 4.37 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา/ สํานกั พบวา คณาจารยประจํา

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพฒันาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน อยูในระดับมากทีสุ่ด 
ทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 81.9 – 100.0 
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ตารางที่ 4.38 จํานวนและรอยละของการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามีการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปล่ียนการจัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพได (ประเด็นท่ี 5) 

 

ประเด็นการสงเสริมสนับสนุน 
จากมหาวิทยาลัย 

จํานวน 
(n) 

ไมมีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

มีการสงเสริม 
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

ความ 
หมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การกําหนดนโยบาย/หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ 

303 45 14.9 258 85.1 มากที่สุด 

2. การจัดสรรงบประมาณ 291 60 20.6 231 79.4 มาก 
3. การมอบหมาย/ส่ังการให
ดําเนินงาน 

288 56 19.4 232 80.6 มากที่สุด 

4. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย/
คาตอบแทน/เงินรางวัล 

293 62 21.2 231 78.8 มาก 

5. การสนับสนุน/จัดเตรียม
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/อุปกรณ/
ระบบ 

291 45 15.5 246 84.5 มากที่สุด 

6. การจัดบรรยายทางวิชาการ หรือ
การฝกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ 

293 48 16.4 245 83.6 มากที่สุด 

คาเฉลี่ย   18.0  82.0 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 4.38  พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญมีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมาก-มากที่สุดทุกขอ คิดเปนรอยละ 79.4-85.1 

เมื่อพิจาณาในภาพรวม พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญมีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 82.0 
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ตารางที่  4.39 จํานวนและรอยละของการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจาํมหาวิทยาลัยท่ี
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดย 
เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสนิผลการเรียนรูท่ี
คํานงึถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลท่ีไดมาปรับเปล่ียนการ
จัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได จําแนกตาม
สาขาวิชา / สํานัก (ประเด็นท่ี 5) 

 

สาขาวิชา / สํานัก 

รอยละ 

ความหมาย ไมมีการสงเสรมิ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

มีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

1. ศิลปศาสตร 23.4 76.6 มาก 
2. ศึกษาศาสตร 5.3 94.7 มากที่สุด 
3. วิทยาการจัดการ 20.1 79.9 มาก 
4. นิติศาสตร 36.9 63.1 ปานกลาง 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 3.7 96.3 มากที่สุด 
6. เศรษฐศาสตร 34.8 65.2 ปานกลาง 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 25.5 74.5 มาก 
8. รัฐศาสตร 27.8 72.2 มาก 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 15.8 84.2 มากที่สุด 
10. นิเทศศาสตร 12.8 87.2 มากที่สุด 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15.5 84.5 มากที่สุด 
12. พยาบาลศาสตร 1.5 98.5 มากที่สุด 
13. ทะเบียนและวัดผล 21.3 78.7 มาก 
14. เทคโนโลยีการศึกษา 14.0 86.0 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.39  เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา/ สํานัก พบวามหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทํา
ใหคณาจารยประจําสวนใหญมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการ
จัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมาก – มากที่สุด จํานวน 12 สาขาวิชา / 
สํานัก คิดเปนรอยละ 72.2-98.5 



140 
ตารางที่ 4.40 จํานวนและรอยละของคณาจารยประจํามีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัด

ใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได (ประเด็นที่ 5) 

 

กิจกรรม จํานวน 
(n) 

ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ ความ 
หมาย 

จํานวน 
(n) 

ไมนําผลการ
ประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน

การสอน 

นําผลการประเมิน
ไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

ความ 
หมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การผลิตหรือปรับปรุงเอกสารการสอน/ประมวล  

สาระชุดวชิา 
            

1. มีการประเมินโดยผูรับผิดชอบชุดวิชา 226 13 5.8 213 94.2 มากที่สุด 202 16 7.9 186 92.1 มากที่สุด 
การผลิต/ปรับปรุงแผนกิจกรรม             

2. มีการประเมินโดยผูรับผิดชอบชุดวิชา 229 5 2.2 224 97.8 มากที่สุด 205 10 4.9 195 95.1 มากที่สุด 
การสอนเสริม/เขมพิเศษ             

3. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา 230 5 2.2 225 97.8 มากที่สุด 212 9 4.2 203 95.8 มากที่สุด 
4. มีการประเมินผลโดยการซักถามนักศึกษา 240 4 1.7 236 98.3 มากที่สุด 223 7 3.1 216 96.9 มากที่สุด 
5. มีการประเมินผลโดยใหนักศึกษากรอกแบบ
ประเมินผลหลังจากเขารับการสอนเสริม 

233 5 2.1 228 97.9 มากที่สุด 200 18 9.0 182 91.0 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.40 (ตอ) 

กิจกรรม จํานวน 
(n) 

ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ ความ 
หมาย 

จํานวน 
(n) 

ไมนําผลการ
ประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน

การสอน 

นําผลการประเมิน
ไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

ความ 
หมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ             

6. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน  P C R* 235 5 2.1 230 97.9 มากที่สุด 208 11 5.3 197 94.7 มากที่สุด 
การอบรมเขมพิเศษชุดวิชาตางๆ             

7. มีการประเมินผล โดยการใหคะแนน  P C R* 152 10 6.6 142 93.4 มากที่สุด 133 12 9.0 121 91.0 มากที่สุด 
ชุดวิชาฝกปฏิบัติเสริมทักษะ             

8. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน  P C R* 127 11 8.7 116 91.3 มากที่สุด 113 10 8.8 103 91.2 มากที่สุด 
9. มีการประเมินผลโดยใหนักศึกษาทําแบบประเมิน
ตนเองกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อดูพัฒนาการการ
เรียนรูของแตละบุคคลประกอบการประเมินผล 

186 25 13.4 161 86.6 มากที่สุด 169 31 18.3 138 81.7 มากที่สุด 

การสัมมนาเสริม/เขม             
10. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศึกษา  224 5 2.2 219 97.8 มากที่สุด 204 8 3.9 196 96.1 มากที่สุด 
11. มีการประเมินผลโดยการซักถามนักศึกษา 227 7 3.1 220 96.9 มากที่สุด 208 10 4.8 198 95.2 มากที่สุด 
12. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนนเก็บระหวางเขา
รับการสัมมนาเสริม 

218 4 1.8 214 98.2 มากที่สุด 199 7 3.5 192 96.5 มากที่สุด 

13. มีการประเมินผลงานที่มอบหมายใหทําเปนรายบุคคล 223 6 2.7 217 97.3 มากที่สุด 203 9 4.4 194 95.6 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.40 (ตอ) 
 

กิจกรรม จํานวน 
(n) 

ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ ความ 
หมาย 

จํานวน 
(n) 

ไมนําผลการ
ประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียน

การสอน 

นําผลการประเมิน
ไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

ความ 
หมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การประเมินผลการเรียน             

14. มีการออก/วิเคราะห/ปรับปรุงคุณภาพขอสอบตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนการสอนแตละชุดวิชา 

277 5 1.8 272 98.2 มากที่สุด 255 11 4.3 244 95.7 มากที่สุด 

15. มีการประเมินผลโดยการตรวจผลงาน/กิจกรรม
ประจําชุดวิชาของผูเรียน 

266 5 1.9 261 98.1 มากที่สุด 245 7 2.9 238 97.1 มากที่สุด 

คาเฉลี่ย   3.9  96.1 มากที่สุด   6.3  93.7 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 4.40  พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจํามหาวทิยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให
ผูเรียนและอิงพฒันาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมากที่สุด
ทุกขอ คิดเปนรอยละ 86.6-98.2 และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจดัการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ คิดเปน
รอยละ 81.7-97.1 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีการประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรยีนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 96.1 และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.7 
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ตารางที่ 4.41 รอยละของคณาจารยประจาํมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจํามหาวทิยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน

และอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคล
และสามารถนําผลที่ไดมาปรบัเปลี่ยนการจดัการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได จําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก  
(ประเด็นที่ 5) 

 

สาขาวิชา / สํานัก 

รอยละ 

ความหมาย 

รอยละ 

ความหมาย ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ 
ไมนําผลการประเมิน 
ไปใชในการปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

นําผลการประเมิน 
ไปใชในการปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

1. ศิลปศาสตร 2.8 97.2 มากที่สุด 7.7 92.3 มากที่สุด 
2. ศึกษาศาสตร 19.0 81.0 มากที่สุด 20.1 79.9 มาก 
3. วิทยาการจัดการ 2.7 97.3 มากที่สุด 6.3 93.7 มากที่สุด 
4. นิติศาสตร 7.9 92.1 มากที่สุด 10.0 90.0 มากที่สุด 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 2.8 97.2 มากที่สุด 7.7 92.3 มากที่สุด 
6. เศรษฐศาสตร 15.1 84.9 มากที่สุด 18.9 81.1 มากที่สุด 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 2.6 97.4 มากที่สุด 2.8 97.2 มากที่สุด 
8. รัฐศาสตร 4.9 95.1 มากที่สุด 21.6 78.4 มาก 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 4.5 95.5 มากที่สุด 4.9 95.1 มากที่สุด 
10. นิเทศศาสตร 2.2 97.8 มากที่สุด 4.6 95.4 มากที่สุด 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.9 95.1 มากที่สุด 9.5 90.5 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.41 (ตอ) 
 

สาขาวิชา / สํานัก 

รอยละ 

ความหมาย 

รอยละ 

ความหมาย ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ 
ไมนําผลการประเมินไป

ใชในการปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

นําผลการประเมินไปใช
ในการปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

12. พยาบาลศาสตร 0.7 99.3 มากที่สุด 0.7 99.3 มากที่สุด 
13. ทะเบียนและวัดผล 3.6 96.4 มากที่สุด 5.7 94.3 มากที่สุด 
14. เทคโนโลยีการศึกษา 4.0 96.0 มากที่สุด 10.0 90.0 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  4.41  เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา/ สํานัก พบวา คณาจารยประจําสวนใหญมีการประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรยีนรู

ที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมนิเพื่อตัดสินผลการเรียนรูทีค่ํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยู
ในระดบัมากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คดิเปนรอยละ 81.0 - 99.3 และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเตม็ตาม
ศักยภาพได อยูในระดับมาก - มากที่สุด ทกุสาขาวิชา / สํานักคิดเปนรอยละ 78.4 - 99.3  
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ตารางที่ 4.42 จํานวนและรอยละของการสงเสริมทําใหคณาจารยประจาํทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและ
การเรียนรูของผูเรียนและนาํผลการวิจัยไปใชเพื่อพฒันาผูเรียน (ประเด็นท่ี 6) 

 

ประเด็นการสงเสริมสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย 

จํานวน 
(n) 

ไมมีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

มีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

ความ 
หมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การกําหนดนโยบาย/
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

306 33 10.8 273 89.2 มากที่สุด 

2. การจัดสรรงบประมาณ 300 36 12.0 264 88.0 มากที่สุด 
3. การมอบหมาย/สั่งการให
ดําเนินงาน 

291 50 17.2 241 82.8 มากที่สุด 

4. การจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัย/คาตอบแทน/เงินรางวัล 

303 44 14.5 259 85.5 มากที่สุด 

5. การสนับสนุน/จัดเตรียม
เทคโนโลยี/เครือ่งมือ/อุปกรณ/
ระบบ 

293 42 14.3 251 85.7 มากที่สุด 

6. การจัดบรรยายทางวิชาการ 
หรือการฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

300 37 12.3 263 87.7 มากที่สุด 

คาเฉล่ีย   13.5  86.5 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.42 พบวา มหาวิทยาลัยมกีารสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญทาํวิจยัเพื่อ
พัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด 
ทุกขอ คิดเปนรอยละ 82.8-89.2 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา มหาวิทยาลยัมีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรยีนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใชเพือ่พัฒนาผูเรียน อยูในระดับ 
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.5 
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ตารางที่ 4.43 รอยละของการสงเสริมทําใหคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน
และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ในกรณีท่ีทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ
เรียนรูของผูเรียน จําแนกตามสาขาวิชา / สาํนัก (ประเด็นท่ี 6) 

 

สาขาวิชา / สํานัก 

รอยละ 

ความหมาย ไมมีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

มีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

1. ศิลปศาสตร 13.6 86.4 มากที่สุด 
2. ศึกษาศาสตร 3.8 96.2 มากที่สุด 
3. วิทยาการจัดการ 13.6 86.4 มากที่สุด 
4. นิติศาสตร 30.7 69.3 ปานกลาง 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 4.5 95.5 มากที่สุด 
6. เศรษฐศาสตร 19.6 80.4 มากที่สุด 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 23.7 76.3 มาก 
8. รัฐศาสตร 26.4 73.6 มาก 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 17.3 82.7 มากที่สุด 
10. นิเทศศาสตร 11.8 88.2 มากที่สุด 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10.9 89.1 มากที่สุด 
12. พยาบาลศาสตร 4.5 95.5 มากที่สุด 
13. ทะเบียนและวดัผล 12.0 88.0 มากที่สุด 
14. เทคโนโลยีการศึกษา 3.0 97.0 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.43  เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา/ สํานัก พบวา มหาวิทยาลัยมกีารสงเสริม

ทําใหคณาจารยประจําสวนใหญทําวิจยัเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใช
เพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดบัมาก- มากที่สุด จํานวน 13 สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอยละ 73.6-97.0 
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ตารางที่  4.44    จํานวนและรอยละของคณาจารย ในการผลิตชุดวชิา/ปรับปรุงชุดวชิา/ ผลิตชุด
วิชา e-Learning  ปการศึกษาท่ี 2552 จําแนกตามสาขาวชิา (คณาจารย 1 ทาน
อาจมีการผลิตชุดวิชา มากกวา 1 ชุดและสามารถไปผลิตชุดวิชาในสาขาวิชาอื่น
ไดแตไมเกิน 3 หนวย/ภาคการศึกษา) (ประเด็นท่ี 6 )  

 

 
สาขาวิชา 

การผลิต / ปรับปรุงชุดวชิา  
/ ผลิตชุดวชิา e-Learning  
จํานวน รอยละ 

1. ศิลปศาสตร 5 2.3 
2. ศึกษาศาสตร 2 0.9 
3. วิทยาการจัดการ 70 32.1 
4. นิติศาสตร 33 15.1 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 5 2.3 
6. เศรษฐศาสตร 9 4.1 
7. รัฐศาสตร 13 6.0 
8. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 38 17.4 
9. นิเทศศาสตร 32 14.7 
10. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 11 5.1 

รวม 218 100.0 
(ท่ีมา : สํานักวิชาการและสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2553)  หมายเหตุ มีการนับซ้ํา 
  

จากตารางที่  4.44  พบวา ในปการศึกษาที่ 2552 คณาจารยมีภาระงานในการผลิตชุดวิชา/
ปรับปรุงชุดวิชา จํานวน 218 คน ซ่ึงการผลิตชุดวิชาเพื่อการเรียนการสอนถือเปนงานวิจัยเอกสารอยางหนึ่ง  

เมื่อพิจารณารายสาขาวิชา พบวา คณาจารยสวนใหญ มีภาระงานในการผลิตชุดวิชา/ปรับปรุง
ชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา e-Learning ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 32.1
รองลงมาคือสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 17.4 และ
สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 15.1 ทั้งนี้มีการนับซ้ํา เนื่องจากคณาจารยสาขาวิชา
หนึ่งสามารถไปผลิตชุดวิชา/ปรับปรุงชุดวิชาในสาขาวิชาอื่นๆ ได 

จากการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ พบวา คณาจารยประจํามีการดําเนนิการวจิัย
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนที่ดาํเนินการแลวเสร็จและทําการเผยแพรโดยไดรับทุนจากมหาวิทยาลัย ใน
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ปงบประมาณ 2553 มีจํานวน 30 เร่ือง มีคณาจารยประจําทําวิจยั  63  คน (หมายเลข 1-63 นับเฉพาะ
คณาจารยประจํามหาวทิยาลยั) (สถาบันวิจยัและพฒันา 2553) ดังนี ้

1. รายงานการวิจยัเร่ือง  การพฒันารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ทําวิจัยเปนทีม โดยมหีัวหนาโครงการ คือ ผศ.หทัยรัตน  เทียนศรี1 
ผูวิจัยรวมโครงการ คือ รศ.ชนิดา  พิทักษสฤษดิ์2  นางวาณี  บุณยะไวโรจน  

2. รายงานการวิจยัเร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ตัวช้ีวดัที่ 23 ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2551 
ทําวิจยัเปนทีม โดยมีหวัหนาโครงการ คือ  รศ.ดร.สมคิด  พรมจุย3  ผูรวมโครงการคือ  รศ.ดร.สุจินต  
วิศวธีรานนท 4  อ. ดร.สรายุทธ  ยหะกร5  รศ.นิพันธ  เหน็โชคชัยชนะ6  รศ.ชนินาฎ  ลีดส7 
รศ.ดร.ศริศักดิ ์ สุนทรไชย8  รศ.จรินทร  เทศวานิช9 รศ.ปาริฉัตร  ชางสิงห10 อ.ชัยวัฒน  มานศรีสุข11   
ผศ.ดร.มณฑิชา  พุทซาคํา12 ผศ. ดร.ธิติพัฒน  เอี่ยมนิรันดร13  รศ.วรัญญา  ปุณณวัฒน14  อ.เรณุการ  
ทองคํารอด15  รศ.ดร.ลัดดาวลัย  เพชรโรจน16 นางสาวสุนทรี  เฉลิมพงศธร  นางสาวรัชนี  พลแสน  
นางสาวฐิติกา  ถาวร 

3. รายงานการวิจยัเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคมศึกษาเรื่องการจดัการ 
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยรศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล17  ทําวิจัยเดีย่ว 

4. รายงานการวิจยัเร่ือง ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินสามโคกจังหวัด 
ปทุมธานี โดยรศ.ดร.นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ 18 ทําวิจัยเดีย่ว 

5. รายงานการวิจยัเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมการใชสถิติเพื่อการวิจยัสําหรับครู  โดยรศ.ดร. 
กัญจนา ลินทรตันศิริกล 19 ทําวิจยัเดีย่ว 

6. รายงานการวิจยัเร่ือง  การพฒันาชุดฝกอบรมการเขียนและวิเคราะหขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดย 
รศ.ดร.บญศรี  พรหมมาพันธุ 20 ทําวิจยัเดี่ยว 

7. รายงานการวิจยัเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลการเขียนหนังสือราชการภาษาองักฤษ   
โดย รศ.ดร.จรัสวัฒน  ไตรรตัน 21 ทําวิจัยเดี่ยว 

8. รายงานการวิจยัเร่ือง  การพฒันาชุดฝกอบรมออนไลนการเขียนบทความทางวิชาการ 
ภาษาอังกฤษ โดยรศ.ดร.อลิสา  วานิชด ี22 ทําวิจยัเดีย่ว 

9. รายงานการวิจยัเร่ือง การเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ชุดวชิาเศรษฐศาสตรระหวาง 
ประเทศโดยใช T5 Model  ทําวิจยัเปนทีม โดยมีหวัหนาโครงการ คือ  รศ.สุนีย  ศีลพิพัฒน23  ผูรวม
โครงการคือ รศ.ศิริพร  สัจจานันท24  รศ.ระววีรรณ  มาลยัวรรณ 25 รศ.นวลเสนห  วงศเชิดธรรม26   
รศ.ดร.วิไล  วฒันดํารงกิจ27 

10. รายงานการวิจยัเร่ือง การใชกิจกรรมระหวางเรียนในการจัดการเรียนการสอนผานระบบ 
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อิเล็กทรอนิกส ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน  ทําวิจยัเปนทีม โดยมหีัวหนาโครงการ คือ รศ.สุนีย  
ศีลพิพัฒน28   ผูรวมโครงการคือ รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท 29 ผศ.รัฐวิชญญ จิวสวัสดิ์ 30 ผศ.ปรัชญ 
ปราบปรปกษ31  รศ.จินตนา  ธนวิบูลยชัย32  รศ.พิทยา  จําเริญจรัสวิทย33  

11. รายงานการวิจยัเร่ือง การประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning  
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปการศึกษา 2548  ทําวิจยัเปนทีม โดยมีหวัหนาโครงการ คือ   
รศ.ปทมาพร เย็นบํารุง34 ผูรวมโครงการคือ รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล 35  รศ.สุพัตรา  คูหากาญจน 36  
รศ.สํารวย กมลายุตต 37 นางสาวสิริรัตน  สัมพันธยุทธ 

12. รายงานการวิจยัเร่ือง แบบจําลองการแนะแนวการเรยีนผานซีดีรอมส่ือประสมสําหรับ 
นักศึกษา มสธ.  ทําวิจัยเปนทมี โดยมีหวัหนาโครงการคือ อ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง38  ผูรวมโครงการคือ 
นางรมิดา  อ๋ันวงษ  นางสาวสิริรัตน  สัมพันธยุทธ 

13. รายงานการวิจยัเร่ือง การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรูใน 
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานจังหวัดนนทบุรี  ทําวิจยัเปนทีม โดยมีหวัหนาโครงการ คือ รศ.ดร.สุทธิวรรณ 
ตันติรจนาวงศ39  ผูรวมโครงการคือ รศ.ดร.วรรณดี แสงประทีปทอง40  รศ.ดร.ศศิกาญจน ทวิสุวรรณ41 

14. รายงานการวิจยัเร่ือง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยครอบครัวสําหรับเด็กในชวงชั้นที่  
1 และ 2  ทําวิจัยเปนทีม โดยมีหวัหนาโครงการ คือ อ.ดร.สุวรรณี  ยหะกร 42  ผูรวมโครงการคือ      
รศ.สุมนทิพย บุญสมบัติ43  รศ.วาสนา ทวกีลุทรัพย 44 นางวาณี  บณุยะไวโรจน 

15. รายงานการวิจยัเร่ือง การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง (2ป) แขนงวิชาเทคโนโลยีและ 
การสื่อสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  ทําวิจัยเปนทีม โดยมี
หัวหนาโครงการ คือ รศ.วาสนา  ทวีกุล 45 ผูรวมโครงการคือ นางวาณี  บุณยะไวโรจน 

16. รายงานการวิจยัเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษหองประชาชน  
(ชุดวจิัย) โดยศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท46 ทําวิจัยเดีย่ว 

17. รายงานการวิจยัเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษหองประชาชน  
(ชุดภาษาอังกฤษ) โดยศ.ดร.ชุติมา สัจจานนัท47 ทําวิจัยเดีย่ว 

18. รายงานการวิจยัเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษหองประชาชน  
(ชุดการสื่อสารและการประชาสัมพันธ) โดยศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท 48 ทําวิจยัเดีย่ว 

19. รายงานการวิจยัเร่ือง ชุดฝกอบรมวิชาเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับแรงงานระดับตน (กรณี :  
แรงงานระดับตน) โดยศ.ดร.สุมาลี  สังขศรี49 ทําวิจัยเดี่ยว 

20. รายงานการวิจยัเร่ือง ชุดฝกอบรมวิชาความปลอดภัยและสุขภาพในการปฏิบัติงาน (กรณี :  
แรงงานระดับตน) โดยศ.ดร.สุมาลี  สังขศรี50 ทําวิจัยเดีย่ว 

21. รายงานการวิจยัเร่ือง ชุดฝกอบรมวิชาการพฒันาตนเองใหกาวหนาในการปฏิบัติงาน (กรณี :  
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แรงงานระดับตน) โดยศ.ดร.สุมาลี  สังขศรี51 ทําวิจัยเดี่ยว 
22. รายงานการวิจยัเร่ือง ชุดฝกอบรมวิชาสิทธิหนาที่ของแรงงานและสวัสดกิารแรงงาน (กรณี :  

แรงงานระดับตน) โดยศ.ดร.สุมาลี  สังขศรี52 ทําวิจัยเดี่ยว 
23. รายงานการวิจยัเร่ืองชุดฝกอบรมวิชาทักษะการสื่อสารเพื่อการทํางาน (กรณี : แรงงานระดับ 

ตน) โดยศ.ดร.สุมาลี  สังขศรี53 ทําวิจัยเดี่ยว 
24. รายงานการวิจยัเร่ือง ชุดฝกอบรมวิชาการคาํนวณเพื่อการทํางาน (กรณี : แรงงานระดับตน)  

โดยศ.ดร.สุมาลี  สังขศรี54 ทําวิจัยเดีย่ว 
25. รายงานการวิจยัเร่ืองชุดฝกอบรมวิชาสิทธิหนาที่ของแรงงานและสวัสดกิารแรงงาน (กรณี :  

เยาวชนที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน) โดยศ.ดร.สุมาลี  สังขศรี55 ทําวิจัยเดี่ยว 
26. รายงานการวิจยัเร่ือง ชุดฝกอบรมวิชาความปลอดภัยและสุขภาพอนามยัในการปฏิบัติงาน  

(กรณี : เยาวชนที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน) โดยศ.ดร.สุมาลี  สังขศรี56  ทําวิจัยเดี่ยว 
27. รายงานการวิจยัเร่ืองชุดฝกอบรมวิชาทักษะการสื่อสารเพื่อการทํางาน (กรณี : เยาวชนที่กําลัง 

จะเขาสูตลาดแรงงาน โดยศ.ดร.สุมาลี  สังขศรี57  ทําวิจัยเดี่ยว 
28. รายงานการวิจยัเร่ือง ชุดฝกอบรมวิชาการคดิคํานวณเพื่อการทํางาน (กรณี : เยาวชนที่กําลังจะ 

เขาสูตลาดแรงงาน โดยศ.ดร.สุมาลี  สังขศรี58 ทําวิจัยเดีย่ว 
29. รายงานการวิจยัเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลแบบอิงประสบการณ เร่ืองการทดลอง 

ประสิทธิภาพสื่อการสอนสําหรับครู (กรณี : เยาวชนทีก่ําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน)  วิจัยเปนทีม โดยมี
หัวหนาโครงการ คือ รศ.วาสนา ทวีกุลทรัพย 59  ผูรวมโครงการคือ นางวาณี  บุณยะไวโรจน 

30. รายงานการวิจยัเร่ืองโครงการการออกแบบระบบการจัดทาํตนทุนผลผลิตของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วิจัยเปนทีม โดยมีหวัหนาโครงการ คือ รศ.อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ 60  
ผูรวมโครงการคือ รศ.สุนา  สิทธิเลิศประสิทธิ์61  รศ.ดร.สุนันท  สีสังข62  รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ            
ลิมปษเฐียร63 

 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมหีนวยวิจัยส่ือการสอน สํานักเทคโนโลยีการศึกษา ทําหนาที่วิจยั

และประเมนิสื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2553 มงีานวิจยัและ
ประเมินสื่อการศึกษาและชดุวิชาตางๆ ที่แลวเสร็จจํานวน 14 เร่ืองมีดังนี้   

1. ความคิดเหน็เกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการสื่อสารกับการพัฒนา (15337) 
2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการสํารวจปริมาณและการประมาณราคา (31302) 
3. ความคิดเหน็เกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการบัญชีขั้นตน (32204) 
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4. ความคิดเหน็เกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการสอบบัญชีการบัญชีอากรและการวางแผนภาษี 
(32322) 

5. ความคิดเหน็เกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน (33303) 
6. ความคิดเหน็เกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ  (3401) 
7. ความคิดเหน็เกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข 

(52303) 
8. ความคิดเหน็เกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรม : การประเมิน (54113) 
9. ความคิดเหน็เกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาจรรยาวิชาชพีและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแผน

ไทย (55309) 
10. ความคิดเห็นเกีย่วกับสือ่การศึกษาชุดวิชาหลักการสงเสริมการปาไมเพื่อส่ิงแวดลอม 

(91324) 
11. ความคิดเห็นเกีย่วกับสือ่การศึกษาชุดวิชาการบริหารและนิเทศงานสงเสริมการเกษตร 

(91451) 
12. ความคิดเห็นเกีย่วกับสือ่การศึกษาชุดวิชาหลักการจดัการการผลิตพืช (93352) 
13. ความคิดเห็นเกีย่วกับสือ่การศึกษาชุดวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช (93454) 
14. ความคิดเห็นเกีย่วกับสือ่การศึกษาชุดวิชาความรูทัว่ไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร (94329) 
 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยประจํามีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของ

ผูเรียนทั้งสิ้น จํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ 79.5 จากคณาจารยประจาํทั้งหมด 
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ตารางที่ 4.45 จํานวนและรอยละของการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามีการนําผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรงุเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาผูเรียนให
เต็มตามศักยภาพ (ประเด็นท่ี 7) 

 

ประเด็นการสงเสริมสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย 

จํานวน 
(n) 

ไมมีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

มีการสงเสริม
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

ความ 
หมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การกําหนดนโยบาย/
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

302 53 17.5 249 82.5 มากที่สุด 

2. การจัดสรรงบประมาณ 288 68 23.6 220 76.4 มาก 
3. การมอบหมาย/สั่งการให
ดําเนินงาน 

287 59 20.6 228 79.4 มาก 

4. การจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัย/คาตอบแทน/เงินรางวัล 

289 67 23.2 222 76.8 มาก 

5. การสนับสนุน/จัดเตรียม
เทคโนโลยี/เครือ่งมือ/อุปกรณ/
ระบบ 

285 53 18.6 232 81.4 มากที่สุด 

6. การจัดบรรยายทางวิชาการ 
หรือการฝกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

292 61 20.9 231 79.1 มาก 

คาเฉล่ีย   20.7  79.3 มาก 
 

จากตารางที่ 4.45  พบวา มหาวิทยาลัยมกีารสงเสริม สนับสนุน ทําใหคณาจารยประจํามีการนํา
ผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ อยูในระดับมาก-มากที่สุดทุกขอ คิดเปนรอยละ 76.4-82.5 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา มหาวิทยาลยัมีการสงเสริม สนับสนุน ทําใหคณาจารยประจํามี
การนําผลการประเมินการเรยีนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาผูเรียนให
เต็มตามศักยภาพ อยูในระดบัมาก คิดเปนรอยละ 79.3 
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ตารางที่  4.46 จํานวนและคารอยละของการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามีการนําผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรงุเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ จําแนกตามสาขาวิชา/สํานัก (ประเดน็ท่ี 7) 

 

ประเด็นการสงเสริมสนับสนุน 
จากมหาวิทยาลยั 

รอยละ 

ความหมาย 

ไมมีการนําผลการ
ประเมินการเรยีน 

การสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียน

การสอน 

มีการนําผลการ
ประเมินการเรยีน 

การสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอน 

1. ศิลปศาสตร 31.9 68.1 ปานกลาง 
2. ศึกษาศาสตร 10.9 89.1 มากที่สุด 
3. วิทยาการจัดการ 20.1 79.9 มาก 
4. นิติศาสตร 41.6 58.4 ปานกลาง 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 3.7 96.3 มากที่สุด 
6. เศรษฐศาสตร 35.4 64.6 ปานกลาง 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 26.3 73.7 มาก 
8. รัฐศาสตร 39.6 60.4 ปานกลาง 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 19.8 80.2 มากที่สุด 
10. นิเทศศาสตร 13.2 86.8 มากที่สุด 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23.2 76.8 มาก 
12. พยาบาลศาสตร 1.5 98.5 มากที่สุด 
13. ทะเบียนและวัดผล 21.0 79.0 มาก 
14. เทคโนโลยีการศึกษา 5.4 94.6 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.46 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานกั พบวา มหาวทิยาลัยมีการสงเสริม 

สนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญมีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดบัมาก - มากที่สุด 
จํานวน 10 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 73.7-98.5 
 
 
 



154 
 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ตารางที่  4.47 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรเีก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของ

คณาจารยท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ  
 

 
รายการ 

ความคิดเหน็ 
(n = 5,846) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม 4.48 0.61 มาก 
2. การแตงกายมีความเหมาะสม 4.62 0.56 มากที่สุด 
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม 4.63 0.54 มากที่สุด 
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย 4.57 0.58 มากที่สุด 
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู     4.51 0.61 มากที่สุด 
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนักศกึษาใชความคิด 4.54 0.59 มากที่สุด 
7. สามารถกระตุนนกัศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม 4.53 0.60 มากที่สุด 
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนักศึกษาเกดิการเรียนรู 4.59 0.57 มากที่สุด 
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.51 0.61 มากที่สุด 
10. มีการประเมินผลโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน ผลงาน การนําเสนอผลงาน 

คุณภาพงาน เปนตน 
4.46 0.61 มาก 

11. มีความผูกพนัและเอื้ออาทรตอนักศกึษา 4.58 0.61 มากที่สุด 
12. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู 4.24 0.73 มาก 
13. ใชส่ือ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนัสมัย 4.14 0.78 มาก 
14. ส่ือ/เทคโนโลยีที่ใชชวยใหเขาใจเนื้อหาสาระมากขึ้น 4.15 0.77 มาก 
15. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 4.19 0.75 มาก 
16. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏบิตัิจริง ในสถานการณจริงหรือ      

สถานการณจาํลอง 
4.48 0.66 มาก 

17. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน 4.60 0.57 มากที่สุด 
18. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 4.64 0.55 มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.47 0.43 มาก 
จากตารางที่ 4.47 พบวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ

คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 11 ขอ   ( X  = 4.51 – 4.64) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก จํานวน 7 ขอ  ( X  = 4.14 – 4.48)   

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
การสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.47)   
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ตารางที่  4.48 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรเีก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ จําแนกตามสาขาวชิา 

 
 

รายการ 
จํานวน 

(n) 
ความคิดเห็น  

ความหมาย 
X  S.D 

1. ศิลปศาสตร 571 4.58 0.39 มากที่สุด 
2. ศึกษาศาสตร 285 4.57 0.45 มากที่สุด 
3. วิทยาการจัดการ 2279 4.43 0.44 มาก 
4. นิติศาสตร 796 4.47 0.43 มาก 
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ 428 4.43 0.44 มาก 
6. เศรษฐศาสตร 45 4.61 0.39 มากที่สุด 
7. มนุษยนิเวศศาสตร 271 4.58 0.42 มากที่สุด 
8. รัฐศาสตร 401 4.36 0.45 มาก 
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 396 4.59 0.41 มากที่สุด 
10. นิเทศศาสตร 227 4.36 0.50 มาก 
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 125 4.41 0.40 มาก 
12. พยาบาลศาสตร 76 4.89 0.16 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.48 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูใน
ระดับมาก-มากที่สุด ทุกสาขาวิชา ( X  = 4.36-4.89)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

ตารางที่  4.49 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน
ของคณาจารยท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
 

รายการ 
ความคิดเหน็ 

(n = 637) 
 

ความหมาย 

X  S.D 
1. มีวัตถุประสงคการสอนหรือการจดักิจกรรมชัดเจน 4.60 0.53 มากที่สุด 
2. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม 4.61 0.57 มากที่สุด 
3. การแตงกายมีความเหมาะสม 4.70 0.53 มากที่สุด 
4. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม 4.72 0.49 มากที่สุด 
5. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย 4.69 0.52 มากที่สุด 
6. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู     4.57 0.61 มากที่สุด 
7. มีเทคนิคในการกระตุนใหนักศกึษาใชความคิด 4.63 0.57 มากที่สุด 
8. สามารถกระตุนนกัศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม 4.62 0.55 มากที่สุด 
9. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนักศึกษาเกดิการเรียนรู 4.68 0.53 มากที่สุด 
10. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.62 0.56 มากที่สุด 
11. มีการประเมินผลโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน ผลงาน การนําเสนอ

ผลงาน คุณภาพงาน เปนตน 
4.60 0.55 มากที่สุด 

12. มีความผูกพนัและเอื้ออาทรตอนักศกึษา 4.68 0.58 มากที่สุด 
13. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู 4.49 0.62 มาก 
14. ใชส่ือ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนัสมัย 4.46 0.61 มาก 
15. ส่ือ/เทคโนโลยีที่ใชชวยใหเขาใจเนื้อหาสาระมากขึ้น 4.46 0.61 มาก 
16. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 4.42 0.69 มาก 
17. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏบิตัิจริง ในสถานการณจริงหรือ 
       สถานการณจาํลอง 

4.65 0.54 มากที่สุด 

18. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน 4.71 0.50 มากที่สุด 
19. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองและแนะนาํแหลง

คนควาเพิ่มเติม 
4.66 0.54 มากที่สุด 

20. แนะใหนักศึกษารูจักวิเคราะหสาระ 4.66 0.54 มากที่สุด 
คาเฉลี่ย 4.62 0.39 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.49  พบวา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
การสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 16 ขอ  ( X  = 4.57 – 4.72)  รองลงมามี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ ( X  = 4.42 – 4.49)   

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
การสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62) 
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ตารางที่ 4.50 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ จําแนกตามสาขาวชิา 

 
 

รายการ 
จํานวน 

(n) 
ความคิดเห็น  

ความหมาย 
X  S.D 

1. ศึกษาศาสตร 545 4.65 0.37 มากที่สุด 
2. วิทยาการจัดการ 35 4.35 0.40 มาก 
3. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 24 4.41 0.44 มาก 

 
จากตารางที่ 4.50  เมื่อพิจารณาจําแนกตาม สาขาวิชา พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูใน
ระดับมาก-มากที่สุดทุกสาขาวิชา ( X  = 4.35-4.65)   

 



บทที่  5 
สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยเร่ือง ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2553 มี
วัต ถุประสงค เพื่ อ   1) ศึกษาขอมูลต างๆ  ที่ เกี่ ยวของกับการจัดการ เรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2) ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยประจํา
สาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวช้ีวัดที่  17 
ของ ก.พ.ร. และ 3) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ 
คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จํานวน 371 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 
331 คน คิดเปนรอยละ 89.2  กลุมตัวอยางประชากรคือ นักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพระดับปริญญาตรี จํานวน 9,153 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 6,168 คน 
คิดเปนรอยละ 67.4  และนักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพบัณฑิตศึกษา  
จํานวน 2,404 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน  637 คน คิดเปนรอยละ 26.5   และรวบรวมขอมูล
ตางๆ โดยขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  8 หนวยงาน ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลดวย
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
 
1. สรุปผลการวิจัย  
ผูวิจัยนําเสนอการสรุปผลดังนี้ 

1.1 สรุปผลขอมูลตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
1.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดท่ี 17 ของ ก.พ.ร. 
นําเสนอเปน 2 สวนคือ 

1.2.1    สรุปผลขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1) คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
2) วิทยากรประจํากลุมในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ  
3) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4)  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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1.2.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ
ตัวช้ีวัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.  

1.3 สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยท่ีเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ   

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.1 สรุปผลขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มีดังนี้ 

1.1.1 มีหลักสูตรที่เปดสอน12 สาขาวิชา จํานวน 80 หลักสูตร แยกเปนหลักสูตรระดบั
ประกาศนยีบตัร จํานวน 8 หลักสูตร ระดบัปริญญาตรี จํานวน  46 หลักสูตร ระดับประกาศนยีบัตร
บัณฑิต จํานวน  2 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท จํานวน 21 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 
3 หลักสตูร และมีหลักสูตรที่มีการกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จํานวน 
56 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 66 ชุดวิชา 

1.1.2 มีชุดวิชาที่เปดสอน จํานวน 800 ชุดวิชา แยกเปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตร/
ปริญญาตรี จํานวน 618  ชุดวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 5 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน  
170  ชุดวิชา  และระดับปริญญาเอก จํานวน 7  ชุดวิชา  

1.1.3 มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning) จํานวน 10 สาขาวิชา 108 
ชุดวิชา โดยแยกเปนชุดวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน 39 ชุดวิชา (ภาค 1 และ 2 มีชุดวิชานับซ้ํา) มี
นักศึกษาที่เขาใชบริการจํานวน 4,416  คน  และชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 69 ชุดวิชา  (ภาค 
1 และ 2 มีชุดวิชานับซ้ํา) มีนักศึกษาที่เขาใชบริการจํานวน 1,491   คน   

1.1.4 มีการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 12 
สาขาวิชา  จํานวน  41 ชุดวิชา 182 คร้ัง มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 16,737 คน และมี
การจัดอบรมเขมพิเศษชุดวิชาใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาวิชา 110 ชุดวิชา มี
นักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 1,702 คน  
  1.1.5 มีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา นักศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 6 สาขาวิชา 29 ชุด
วิชา  มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน 4,260 คน  และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัด 
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 4.45) 

1.1.6 มีการสอนเสริมทั่วประเทศ  7 สาขาวิชา โดยเมื่อเปรียบเทียบนกัศกึษาลงทะเบยีน 
จํานวน  118,534 คน กับนักศึกษาเขารับการสอนเสริม จํานวน  11,410 คน คิดเปนรอยละ 10.06  
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และเมื่อประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาตออาจารยสอนเสริม พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  X = 3.67)   

1.1.7 มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 กิจกรรม และมีนักศกึษาที่
ลงทะเบียน 37,404 คน เขารวมกิจกรรม 36,490 คน (มีสาขาวิชาที่นับซ้าํในแตละกิจกรรม) คิดเปน
รอยละ 97.5  
  1.1.8 มีจํานวนชุดวิชาในคลังขอสอบ ในปการศึกษา 2552 จํานวน 173 ชุดวิชา  มีการออก
ขอสอบใหม จํานวน 336 ชุดวิชา และมีจํานวนชุดวิชาที่ปรับปรุงขอสอบ จํานวน 323  ชุดวิชา 

1.1.9 มีการจัดอบรมคณาจารยในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและ  
e-Learning  เชน หลักสูตร Microsoft Excel 2007 ,Microsoft Access 2007  การสอนผานระบบ 
STOU e-Learning  (A-Tutor) เปนตน กวา 21 หลักสูตร มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 490 คน (นับซ้ํา)                                

1.1.10 มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร (Notebook) ใหคณาจารย 12 สาขาวิชา และ 
คณาจารยประจําสํานักตางๆ จํานวน 390 เครื่อง จัดใหมีบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ 
มหาวิทยาลัย จํานวน 263 เครื่อง และที่ศูนยวิทยพัฒนาทั่วประเทศ จํานวน 70 เครื่อง มีนักศึกษาเขา
รับบริการรวมทั้งสิ้น จํานวน 22,531  คน  

1.1.11 มีการเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ และเปด
หองสมุดวันอาทิตยในวันที่มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาวิทยานิพนธ มีผูใชบริการ จํานวน 352,506 
คน ประกอบดวยผูใชบริการภายใน ไดแก คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง
ประเภทตางๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และผูใชบริการภายนอก จากชองทาง
ในการติดตอ ไดแก การติดตอดวยตนเอง เว็บไซตหองสมุด ทางออนไลน เชน แบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกส อีเมล  และอื่นๆ เชนโทรศัพท โทรสาร จดหมาย 
 
1.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดท่ี 17 ของ ก.พ.ร. นําเสนอ
เปน 2 สวนคือ 

1.2.1 สรุปผลขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1) คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

คณาจารยประจํามหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชสวนใหญ  เปนเพศหญิง  จํานวน  
231 คน  คิดเปนรอยละ 64.4 มีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ51.0 มีวุฒ ิ
การศึกษาสูงสดุ อยูในระดับปริญญาโท จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 51.7  มีประสบการณการ
สอนในมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  21-30  ป จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 38.4  
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2) วิทยากร 
คณาจารยที่เปนวิทยากรในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสวนใหญ  

สังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 28.2 รองลงมาสังกัดสาขาวิชา
นิติศาสตร  จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.4 และสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จํานวน 19 คน 
คิดเปนรอยละ 11.0 
 

3) นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสวน 

ใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 3,579 คน คิดเปนรอยละ 58.2 มีอายุระหวาง 30-39  ป จํานวน 2,424 คน 
คิดเปนรอยละ 40.1 เขาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 1,071 คน เขาศึกษาในป
การศึกษา 2550  จํานวน 1,302 คน คิดเปนรอยละ 32.1  เขาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
จํานวน 2,414 คน คิดเปนรอยละ 39.1 มีภูมิลําเนาอยูที่ภาคกลาง จํานวน 1,329 คน คิดเปนรอยละ 
21.6  มีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับมากขึ้นไป 
จํานวน 5,764 คน คิดเปนรอยละ 93.9   
 

4) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 493 คน คิดเปนรอยละ 77.5  เขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 46.6  เขาศึกษาในปการศึกษา 2552 
จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 61.2  เขาศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร จํานวน 574 คน คิดเปนรอย
ละ 90.1  มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 23.7  มีความพึงพอใจ
ตอระบบการเรียนการสอนของ มสธ. โดยภาพรวมอยูในระดับมากขึ้นไป จํานวน 608 คน คิดเปน
รอยละ 96.0 

 
1.2.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดท่ี 17 ของ ก.พ.ร.  
1)  ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยมกีารสงเสริมใหคณาจารยประจํามีความรูความเขาใจ รู 

เปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่
กําหนด อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.5  และเมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก 
พบวา อยูในระดับมากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 84.7-100  
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2)  ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยมีมาตรการทําใหคณาจารยประจําดําเนินการวิเคราะห 
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 84.3 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก - มากที่สุด จํานวน  
13 สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอย 71.9-95.8 และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุง
แผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยูในระดับมาก  
คิดเปนรอยละ 79.1 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก – มากที่สุด
จํานวน 11 สาขาวิชา/สํานัก  คิดเปนรอยละ 71.9 -92.9 

มหาวิทยาลัยมีมาตรการทําใหคณาจารยประจําดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 83.4  
เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก - มากที่สุด จํานวน 12 สาขาวิชา/
สํานัก คิดเปนรอย 72.7-100.0  และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการ
สอนใน แตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยูในระดับมาก คิดเปนรอย
ละ 77.4 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก - มากที่สุด จํานวน 9 
สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอยละ 71.5-100.0 

3)  ประเด็นที่ 3  มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน 
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจํา ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับมาก-มากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม    
คิดเปนรอยละ 75.5-81.1  และเมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก – มาก
ที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม จํานวน 8 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ70.2-98.2 

4)  ประเด็นที่ 4  มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามี 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด  
คิดเปนรอยละ 91.3  เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก-มากที่สุด ทุก
สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 71.5-100.0 และคณาจารยประจํามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน อยูในระดับปานกลาง-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.5  เมื่อ
พิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 81.9-
100.0  

5)  ประเด็นที่ 5 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํา 
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ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมากที่สุด  คิด
เปนรอยละ 82.0 และเมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก – มากที่สุด 
จํานวน 12 สาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 72.2-98.5 

คณาจารยประจํามีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปน
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.1 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก 
พบวา อยูในระดับมาก - มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 78.4-99.3 และสามารถนําผล
ที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.7 และเมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูใน
ระดับมาก - มากที่สุด ทุกสาขาวิชา / สํานัก คิดเปนรอยละ 78.4-99.3 

6)  ประเด็นที่ 6  มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนา 
ส่ือและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 86.5 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา อยูในระดับมาก- มากที่สุด จํานวน 13 
สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอยละ 73.6-97.0 และคณาจารยประจํามีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู
ของผูเรียน คิดเปนรอยละ 79.5  

7)  ประเด็นที่ 7  มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํานาํผลการ 
ประเมินการเรยีนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.3  และเมื่อพจิารณาจําแนกตามสาขาวิชา / สํานัก พบวา 
อยูในระดับมาก - มากที่สุด จํานวน 10 สาขาวิชา/สํานัก คิดเปนรอยละ 73.7-98.5 
 
1.3 สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

3.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเหน็เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที ่
เนนผูเรียนเปนสําคัญเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.47)  และเมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชา พบวา 
อยูในระดับมาก-มากที่สุดทุกสาขาวิชา ( X  = 4.36-4.89)   

3.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ 
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คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62)  และเมื่อพิจารณาจําแนก
ตามสาขาวิชา พบวา อยูในระดับมาก-มากที่สุดทุกสาขาวิชา ( X  = 4.35-4.65)   

 
2 อภิปรายผลการวิจัย 

2.1  ขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กอตั้งขึ้นดวยแนวคิดที่ตองการขยายและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกประชาชนใหกวางขวางยิ่งขึ้นโดยใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีลักษณะเปนมหาวิทยาลัยเปด ดําเนินการสอนโดยใชระบบการสอนทางไกล ซ่ึง
เปนระบบการศึกษาที่ผูสอนและผูเรียนอยูหางกัน มีการวางแผน การเตรียมการ การถายทอดความรู
และประสบการณ การบริการและการประเมินผลผานชุดการสอนทางไกลในชุดสื่อประสมที่
ประกอบดวยส่ือหลักและสื่อเสริมซึ่งเปนสื่อส่ิงพิมพ  และส่ือแพรภาพและเสียง  หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียนตามปกติ ซ่ึงเปน
ระบบการสอนที่เอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถใชเวลาวางศึกษาดวยตนเอง มีการจัดสาระของ
หลักสูตรเปนชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณตางๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธกัน
เขาไวดวยกันอยางมีระบบในรูปของชุดการสอนที่เรียกวา “ชุดวิชา” แตละชุดวิชามีคาไมนอยกวา 6 
หนวยกิตทวิภาค ชุดวิชาหนึ่งแบงหนวยการสอนออกเปน 15 หนวย แตละหนวยการสอนใชเวลา
ศึกษาประมาณ 12 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยนักศึกษาจะศึกษาจาก 1)วัสดุการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสง
ใหทางไปรษณีย เชน เอกสารการสอน ประมวลสาระ แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียงประจําชุดวิชา วีดิ
ทัศน ซีดีรอม วีซีดี และวัสดุการศึกษาอื่นๆ  2) ส่ือทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนประกอบชุด
วิชาและสื่อการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต (e-Learning) ทั้งในระบบออนไลน และออฟไลน    
3 ) การสอนเสริม  สัมมนาเสริม ณ ศูนยบริการการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ  4) การศึกษาคนควา
อิสระเพิ่มเติมดวยตนเอง จากแหลงบริการสารสนเทศและแหลงเรียนรูตางๆ เชน ศูนยวิทยพัฒนาฯ 
ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในหองสมุดประชาชนประจํา
จังหวัดทุกจังหวัด และหองสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร 5)  การทดลองในหองปฏิบัติการ 
ศึกษาคนควาและทํางานตามที่ไดรับมอบหมายในบางชุดวิชา เชน กิจกรรมอบรมเขม/ สัมมนาเขม
ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมีช่ือเสียงดานการผลิต
เอกสารการสอน โดยในแตละชุดวิชาซึ่งแบงหนวยการสอนออกเปน 15 หนวยนั้น มีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและคณาจารยประกอบกันเปนคณะกรรมการผลิต (และบริหาร) ชุดวิชา ซ่ึงคณะกรรมการ
ดังกลาวประกอบไปดวย ประธานชุด บรรณาธิการ กรรมการดานเนื้อหา กรรมการดานเทคโนโลยี 
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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 2552 เปดสอนจํานวน 80 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 8 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  2 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 21 
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก  3 หลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจาก การผลิตชุดวิชาที่เนนการ
ผลิตใหนักศึกษาทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรูดวยตนเอง  มีชุดวิชาที่เปดสอนรวม  800 ชุดวิชา  แยก
เปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี จํานวน  618 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 182  ชุดวิชา มีการผลิตและเปดสอน e-Learning  จํานวน 108 ชุดวิชาซึ่งมีแนวโนมที่จะมี
เพิ่มมากขึ้น  มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 56 หลักสูตร ที่
การกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ รวมทั้งสิ้น 66 ชุดวิชา  มีการจัดให
นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะตามที่กําหนดในหลักสูตร มีการจัดประสบการณวิชาชีพให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจัดใหมี
บริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย เชน ที่อาคารวิชาการ 3 ช้ัน 2 อาคารบริการ ชั้น 
4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักบรรณสารสนเทศ  เปนตน  จํานวน 263 เครื่อง และที่ศูนยวิทย
พัฒนาทั่วประเทศ จํานวน 70 เครื่อง มีนักศึกษาเขารับบริการรวมทั้งสิ้น จํานวน 22,531  คน  

 
2.2 การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอตัวชี้วัดท่ี 17 ของ ก.พ.ร. 
 2.2.1 สถาบันอุดมศึกษมีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 
 ผลการวิจัยประเด็นที่ 1 พบวา คณาจารยประจําสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ  
รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน 
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รอยละ 91.5 ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายสงเสริมใหคณาจารยมีความรู
ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการได
ตามแนวทางที่กําหนดดังนี้ 

การดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดําเนินการในรูป
คณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆ ทั้งดานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เชน คณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงในการประชุมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในแตละหลักสูตร ฝายเลขานุการ 
(ซ่ึงทําหนาที่โดยเจาหนาที่สํานักวิชาการ) จะจัดเอกสารขอมูลเกี่ยวของกับหลักสูตรเชน ระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับเกี่ยวกับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับเกี่ยวกับหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนตน เพื่อให
คณะกรรมการ/คณะทํางานมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาและการจัดทําหลักสูตร 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการเผยแพรความรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ทางระบบ Intranet 
ของมหาวิทยาลัยที่ http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/Oaa/OAA_Info/index.asp   
  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรกตั้งแตมีการศึกษา 2553 และ
หลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศนี้ภายในปการศึกษา 
2555  จึงจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2552 (TQF)” จํานวน 5 คร้ังๆ ละ 1 วัน ในวันที่ 2 และ 18  พฤศจิกายน 2552 วันที่ 1, 4 และ 16 
ธันวาคม 2552 โดยเรียนเชิญ ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน  ดร.จิรณี  ตันติรัตนวงศ  รอง
ศาสตราจารยดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ รองศาสตราจารย ดร.สุคนธช่ืน  ศรีงาม รองศาสตราจารย 
ดร.ทิศนา  แขมมณี  รองศาสตราจารย ดร.สุจินต  วิศวธีรานนท  และรองศาสตราจารย ดร.ราณี   
อิสิชัยกุล เปนวิทยากร เพื่อสงเสริมใหคณาจารยและผูที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
ตรงกันกับแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและสามารถจัดทําเอกสารหลักสูตรและดําเนนิการ
ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตไดอยางคุณภาพ โดยมี
ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 990 คน (สํานักวิชาการ 2553) 
  ในสวนของคณะกรรมการผลิต (และบริหาร) ชุดวิชาก็เชนกัน ในการผลิต (และ
บริหาร)ชุดวิชา นั้นคณะกรรมการผลิต (และบริหาร) ชุดวิชา จะตองมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาเพื่อผลิตชุดวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมให
คณาจารยที่ยังไมเคยเขารับการอบรมไดเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ โดยจัดใหมีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อส่ิงพิมพชุดวิชา ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 มีผูเขารวม
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ประชุม จํานวน 35 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อส่ิงพิมพชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม 2552 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 22 คน การสัมมนา บทบาท หนาที่คณาจารย
ในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2553  ณ โรงแรม ที เค พาเลซ มี
ผูเขารวมการสัมมนา จํานวน 70 คน มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเปนบรรณาธิการชุดวิชา เมื่อวันที่ 
30-31  มีนาคม 2552 มีผูเขารับการอบรม จํานวน 21 คน มีการอบรมการวิเคราะหสถิติขั้นสูงเพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการสอนปริญญาเอก ในวันที่ 6, 8 มกราคม 2553 วันที่ 19 กุมภาพันธ 
2553 และ 18 มีนาคม 2553 มีผูเขารับการอบรม จํานวน 135 คน (สํานักวิชาการ 2553) 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสงเสริมใหคณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมาย
ของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา โดยมีการจัดทําเอกสารหลักสูตรการศึกษา
ประจําแตละสาขาวิชาทุกปการศึกษา และไดแจกเอกสารหลักสูตรประจําสาขาวิชาใหแกคณาจารย
ทุกคน  เพื่อใหคณาจารยใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน  เปนคูมือในการจัดทํา
วัตถุประสงคและแผนการสอนแตละชุดวิชาอีกดวย   

     
2.2.2 ประเด็นท่ี 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ 

(อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละ
รายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ผลการวิจัย  ประเด็นที่  2  พบวา  คณาจารยประจํามกีารวิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลในระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.3  
และมีการนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละ
ภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในระดับปริญญาตรี อยูในระดบัมาก คิดเปนรอยละ 79.1 

คณาจารยประจํามีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
ในระดบับัณฑติศึกษา อยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 83.4 และมกีารนําผลการวิเคราะห
ศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้นในระดับบณัฑิตศึกษา อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 77.4 
  ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณเฉพาะคือ  เปนมหาวิทยาลัยในระบบเปด  
มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  และศึกษาหาความรูดวย
ตนเองจากสื่อรูปแบบตางๆ  ที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น  โดยเฉพาะสื่อหลักที่เปนเอกสารการสอน  
ประมวลสาระชุดวิชา  แนวการศึกษาประจําชุดวิชา  ซ่ึงในแตละหนวยจะมีแผนการสอนให
นักศึกษาไดทราบวัตถุประสงคการเรียน  แนวคิดสําคัญ  แบบประเมินตนเองกอนเรียน  ซ่ึงจะเปน
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ส่ิงที่ชวยในการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนวามีความรูในเรื่องที่จะเรียนมากนอยเพียงใด  จากนั้น
ผูเรียนไดศึกษาหาความรูจากเอกสารการสอน  ทํากิจกรรมระหวางเรียน  ประเมินผล  มีการ
ประเมินผลกอนเรียน  ระหวางเรียน  และประเมินผลหลังเรียนเมื่อจบการเรียนแตละหนวย  และมี
กิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและสามารถตรวจสอบคําตอบไดดวยตนเอง 
  มหาวิทยาลัยแมมีระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยไมตองเขาชั้นเรียน  แต
มหาวิทยาลัยก็ตระหนักถึงผู เ รียนและเขาใจผู เ รียนเปนรายบุคคลโดยในแตละปการศึกษา  
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มีการเตรียมความพรอมกอนการเรียน  โดยมี
คณาจารยจากมหาวิทยาลัยเดินทางไปเปนวิทยากรในทุกศูนยวิทยพัฒนาและศูนยบริการประจํา
จังหวัดทั่วประเทศ   พรอมกับบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จมาใหแนวคิดวิธีการเรียนอยางไรให
ประสบความสําเร็จ  และมีชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ทุกจังหวัดมารวมใน
กิจกรรมปฐมนิเทศ  ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาใหกับนักศึกษารุนนอง  ในปการศึกษา  2552  มี
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี  จัดในวันที่  11  กรกฎาคม  2553  จัดพรอมกันทั่ว
ประเทศ ณ ศูนยวิทยาพัฒนา มสธ. และศูนยบริการการศึกษาภาค/จังหวัด  สําหรับนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  จัดในวันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม  2553 ณ อาคารอเนกนิทัศน  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจัดใหมีการถายทอดสดตั้งแตเวลา 09.00-12.00 น.ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม และทางอินเทอรเน็ต www.stou.ac.th และ ในเวลา 10.00-11.00 น. 
มีการถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท  (สํานักบริการการศึกษา  2553)  นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   จัดในวันที่   6-7,  13-14,  20-21  และ   27-28  มิถุนายน   2552  โดยจัดที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (สํานักบัณฑิตศึกษา  2553) 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยไดจัดใหมกีารสอนเสริมแก
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ซ่ึงเปนกิจกรรมบริการทางวิชาการอยางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให                
ณ  ศูนยบริการการศึกษาตางๆ  ทั่วประเทศ  โดยมีคณาจารยผูทรงคุณวฒุิทั้งภายในและภายนอก  
มหาวิทยาลัยเปนผูสอนการสอนเสริมเปนกิจกรรมที่เสริมความรู  ความเขาใจในเนื้อหาของชุดวิชา
ที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู    ตลอดจนเปนการวิเคราะหศกัยภาพผูเรียนและตอบปญหาขอสงสัยของ
นักศึกษาเกีย่วกับเนื้อหาวิชา   และเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษามีโอกาสพบปะระหวางเพื่อนนักศึกษา
ดวยกันเอง  ซ่ึงเปนประโยชนตอการเรยีนของนักศึกษา  และเปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในปญหาวิชาการและปญหาทั่วไปที่เปนขอสงสัยของแตละคน  ในปการศึกษาที่ 1/2552 
มหาวิทยาลัยจดัใหมกีารสอนเสริมทั่วประเทศ 7 สาขาวิชา โดยเมื่อเปรียบเทียบนกัศึกษาลงทะเบียน 
จํานวน  118,534 คน กับนักศึกษาเขารับการสอนเสริม จํานวน  11,410 คน คิดเปนรอยละ 10.06  
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และเมื่อประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาตออาจารยสอนเสริม พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X  = 3.67) (สํานักบริการการศึกษา  2553) 
  สําหรับในระดับบัณฑิต  มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการสัมมนาเสริม  และสัมมนา
เขมแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดให  ณ  ศูนย
วิทยพัฒนา  และศูนยบริการการศึกษาตางๆ  ทั่วประเทศ  โดยมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทั่งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเปนผูสอน  การสัมมนาเสริมและสัมมนาเขมเปนกิจกรรมที่เสริมความรู
ความเขาใจในเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู  ตลอดจนใหนักศึกษาโดยแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับอาจารย    และเพื่อนนักศึกษาดวยกัน  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในดานการเรียน   และเรื่องทั่วๆ   ไปที่ เปนขอสงสัยของแตละคน   ในปการศึกษา   2552  
มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาเสริมและสัมมนาเขม  จํานวน 207 ชุดวิชา  มีนักศึกษาเขารับการ
สัมมนาเสริมและสัมมนาเขม  จํานวน  28,731  คน(นับซ้ํา)  และจากการประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอคุณภาพของอาจารยและคุณภาพสื่อที่ใชประกอบการสัมมนา พบวา  นักศึกษามี
ความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.50)  (สํานักบัณฑิตศึกษา  2553) 
  ในการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรที่มีการเปดสอนระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  มีการกําหนดใหนักศึกษาเขารับการอบรมเขมชุดวิชาเสริม
ประสบการณวิชาชีพในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และชุดวิชาอบรมเขมเสริมประสบการณ
มหาบัณฑิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  โดยในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรม
เขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชา  41 ชุดวิชา 182 คร้ัง 
มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 16,737 คน (สํานักวิชาการ  2553)  มีการจัดอบรมเขมเสริม
ประสบการณมหาบัณฑิตใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีนักศึกษาเขารับการอบรม จํานวน  
2,851 คน  (สํานักบัณฑิตศึกษา  2553)  

อีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงการเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลคือ  มหาวิทยาลัยจัดใหมี
การอบรมเขมพิเศษชุดวิชาในบางชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก  และนักศึกษาสอบไมผานจํานวนมาก  โดย
ในการจัดอบรมเขมพิเศษดังกลาว  มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาทําทั้งรายบุคคลและงานกลุม  มี
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน   และดูแลเอาใจใสใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  รวมทั้งมีการ
ประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลในการประกอบกิจกรรมที่มีคะแนน  ในปการศึกษา 2552 ยังมีการจัด
อบรมเขมพิเศษชุดวิชาใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาวิชา  110 ชุดวิชา มีนักศึกษาที่
เขารับการอบรมฯ จํานวน 1,702 คน นักศึกษาที่เขารับการอบรมสวนใหญสังกัดสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ จํานวน 1,289  คน คิดเปนรอยละ 75.7  รองลงมาเปนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน 
167 คน คิดเปนรอยละ 9.8 (สํานักวิชาการ  2553) 
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นอกจากนี้จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาตางๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการวิจัย
พบวา คณาจารยทุกสาขาวิชาเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  อยูในระดับมาก ( X   = 4.19-4.42) 

 
  2.2.3 ประเด็นท่ี 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนํา
ขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 
ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการ
ถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียนใหมากขึ้น  

ผลการวิจัย พบวา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจํา ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น อยูในระดับมาก-มากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม    
คิดเปนรอยละ 75.5-81.1 เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมตางๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดใหในระบบที่เปน
การเรียนการสอนทางไกล เชน ปฏิสัมพันธ e-Learning  การสอนเสริมแบบตางๆ (แบบปกติ/เขม/
เขมพิเศษ) อบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ การสัมมนาเสริม/เขมแลว คณาจารยไดใหผูเรียน
ไดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น จัดใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน และใหผูเรียน
ตอบคําถาม อยูในระดับมาก-มากที่สุดในกิจกรรมดังกลาว  ในสวนของการที่ใหผูเรียนไดฝกการ
ปฏิบัติจริง อยูในระดับมากคือ กิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาตางๆ การอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ  แตโดยภาพรวมแลว อยูในระดับนอย เนื่องจาก ดวยลักษณะของมหาวิทยาลัย
ที่จัดการเรียนการสอนดวยระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการปฏิบัติจริงในบาง
สาขาวิชา บางหลักสูตรเทานั้น เชน สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาคหกรรมศาสตรธุรกิจ  2 วิชาเอกคือ วิชาเอก
ธุรกิจอาหารและวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคารสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จัดใหมีการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
การทองเที่ยว  (สํานักทะเบียนและวัดผล 2552) เปนตน และจากการศึกษาขอมูล พบวา ในป
การศึกษาที่ 2552 มหาวิทยาลัยมีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 
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สาขาวิชา 29 ชุดวิชา มีนักศึกษาที่เขารับการฝกฯ จํานวน4,260 คน และมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก ( X   = 4.45) (สํานักบริการการศึกษา 2553) 

มหาวิทยาลัยมีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งใน
และนอกคณะ การเปดชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ โดยจะเห็นได
จากมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 56 หลักสูตร ที่การ
กําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวชิาเลือกเสรี/คนควาอิสระ รวมทั้งสิ้น 66 ชุดวิชา (สํานักวิชาการ 2553) 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการสรางประสบการณจริง โดยจัดทําเอกสารคูมือ
การศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน และสามารถวางแผนการเรียนไดดวยตนเองตาม
คําแนะนําของมหาวิทยาลัย  มีส่ือการสอนที่หลากหลาย มีเอกสารการสอนและประมวลสาระชุด
วิชาที่ดีชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลทุกชุดวิชา 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการสรางประสบการณจริงโดยจัดใหนักศึกษาทั้ง
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู โดยใน
ปงบประมาณ 2553 จัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยพัฒนา จํานวน 10 
ศูนยทั่วประเทศจํานวน 70  เครื่อง มีนักศึกษาเขารับบริการ รวมท้ังสิ้น จํานวน 12,301 คน และ
จัดบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย จํานวน 298 เครื่อง  มีนักศึกษาเขารับ
บริการ จํานวน 10,230 คน  

มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  http://library.stou.ac.th ซ่ึงเปด
บริการตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อใหบริการฐานขอมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป มีชองทางการใหบริการสารสนเทศแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผาน
ชุมสายโทรศัพท 1222 ทั่วประเทศ และมีการจัดบริการ Ask a Librarian ทั้งทางเว็บไซต โทรศัพท 
โทรสาร e-Mail และผูที่เขามาใชบริการในหองสมุดโดยตรง 

มหาวิทยาลัยจัดเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลา
ราชการ และเปดหองสมุดวันอาทิตยในวันที่มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาวิทยานิพนธ มีผูใชบริการ 
จํานวน 352,506 คน ประกอบดวยผูใชบริการภายใน ไดแก คณาจารย ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจางประเภทตางๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และผูใชบริการ
ภายนอก จากชองทางในการติดตอ ไดแก การติดตอดวยตนเอง เว็บไซตหองสมุด ทางออนไลน 
เชน แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส อีเมล  และอื่นๆ เชนโทรศัพท โทรสาร จดหมาย  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังเปดบริการหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ ณ ศูนยวิทยพัฒนา จํานวน 6 
ศูนยทั่วประเทศ เปดบริการหองสมุดทุกวันเวลาราชการ ณ ศูนยวิทยพัฒนา จํานวน 4 ศูนย           
ทั่วประเทศ คือ ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค ศูนยวิทยพัฒนา
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรี  ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลําปาง 
และศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุบลราชธานี 

ในการจัดประสบการณวิชาชีพของแตละหลักสูตร คณาจารยจะใหนักศึกษาทํา
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูทางวิชาการ ความชํานาญในวิชาชีพ การฝกฝนการเปนผูนํา ผูตาม 
การอภิปรายในที่ประชุมและสงเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 
    นอกจากนี้จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาตางๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการวิจัย 
พบวา คณาจารยทุกสาขาวิชามีการเปดโอกาสใหนักศึกษาทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริงในสถานการณ
จริงหรือสถานการณจําลอง เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน และ
เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง อยูในระดับมาก-มากที่สุด ( X   = 4.48-4.71) 

 
  2.2.4  ประเด็นท่ี 4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารย
ประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

ผลการวิจัยประเด็นที่ 4 พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําให
คณาจารยประจํามีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน อยู
ในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 91.3   และคณาจารยประจํามีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน อยูในระดับปานกลาง-มากที่สุด คิดเปนรอยล ะ 92.5  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนมหาวิทยาลัยเปดจึงไดใหความสําคัญกับการสงเสริม
การใชเทคโนโลยีเปนอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยจัดตั้งสํานักเทคโนโลยีการศึกษาเปนหนวยงานกลางเพื่อรับผิดชอบ
ในการพัฒนาสื่อในระบบการศึกษาทางไกล โดยมีคณาจารยและบุคลากรที่มีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีทําหนาที่โดยตรงในการผลิตสื่อตางๆ ไมวาจะเปนรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ในสวนของคณาจารยประจําสาขาวิชาเปนผูดูแลเนื้อหาในการผลิต คณาจารยสวนใหญ
ของมหาวิทยาลัยจึงมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อผลิตรายการดังกลาว  ปการศึกษา 2552 
มีรายการวิทยุกระจายเสียงออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย คล่ืนเพื่อการเรียนรู
อยางตอเนื่องทุกกลุมวัย ออกอากาศจํานวน 1,646 ช่ังโมง 40 นาที จํานวน 4,940 รายการ มีรายการ
วิทยุโทรทัศนออกอากาศที่สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT ออกอากาศจํานวน 180 ช่ังโมง 16 
นาที จํานวน 433 รายการ ออกอากาศที่สถานีโทรทัศนการศึกษาทางไกล DLTV 8  ออกอากาศ
จํานวน  3,926 ช่ังโมง  จํานวน  9,422 รายการ  ออกอากาศที่สถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการ ETV   ออกอากาศจํานวน 91 ช่ังโมง จํานวน 218 รายการ (สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา 2553) 

มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหกับคณาจารยเพื่อการสืบคน การติดตอ
กับนักศึกษา และการพัฒนาบทเรียน โดยยึดหลักคณาจารย 1 คน ตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ซ่ึง
ในปงบประมาณ 2552 คณาจารยสาขาวิชาจํานวน 12 สาขาวิชา ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรทุกคนและ
อาจารยประจําสํานักซึ่งมีอยู 2 สํานัก คือสํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
ยังไดรับเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง จํานวน 382 เครื่อง โดยในทุก
เครื่องสามารถเขาเครือขายของหองสมุดและ Internet ไดทุกจุด และยังมีบริการปรับซอมแซมเครื่อง
ตลอดเวลา  โดยมีเจาหนาที่จากสํานักคอมพิวเตอรมาใหบริการตามที่รองขอทุกครั้ง  และ
ปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร (Notebook) ใหคณาจารย 12 สาขาวิชา 
และคณาจารยประจําสํานักตางๆ จํานวน 390 เครื่อง  (สํานักคอมพิวเตอร 2553) 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนรูของคณาจารยและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยไดจัดสรรคอมพิวเตอรเพื่อการฝกอบรมคณาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดเปนหองคอมพิวเตอรเพื่อการฝกอบรมในแตละหลักสูตรโดยเฉพาะ จํานวน 
263 เครื่อง (สํานักคอมพิวเตอร 2553) 
  มหาวิทยาลัยการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดย
จัดสรรไวที่ฝายบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ไดมาใชบริการโปรแกรม
คํานวณทางสถิติตางๆ การสืบคนขอมูลจํานวน 10 เครื่อง และจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบริการ
สืบคน การคนควา Internet เขาเครือขายหองสมุด ในหองสมุดของมหาวิทยาลัย จํานวน 25 เครื่อง 
(สํานักบรรณสารสนเทศ 2553) จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบริการสืบคนตางๆ ในศูนยวิทย
พัฒนาของมหาวิทยาลัยอีก 10 แหงจํานวน 70 เครื่อง เพื่อบริการนักศึกษาที่อยูตางจังหวัดทั้ง 10 
แหงสามารถไปใชบริการไดตลอดเวลา รวมทั้งในวันเสารและอาทิตย (งานประสานศูนยวิทยพัฒนา 
2553) 
  พัฒนาและปรับปรุงระบบของเครื่องมือและอุปกรณ สําหรับการจัดทํารายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อใหเปนระบบดิจิตอลที่ทันสมัย โดยมีการของบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยรวมสมทบ ตั้งแตป 2545-2553 โดยมีการเริ่มดําเนินการ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับอยางตอเนื่อง เพื่อใหระบบการจัดทํารายการตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น พรอมทั้งใหการอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถใชงานไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
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  มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน โดยการจัดอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยี สําหรับ
คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรตางๆ อยางตอเนื่องทุกป ในปงบประมาณ 
2553 มีการจัดอบรมคณาจารยในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและ e-Learning  เชน 
หลักสูตร Microsoft Excel 2007, Microsoft Access 2007  การสอนผานระบบ STOU e-Learning  
(A-Tutor) เปนตน กวา 21 หลักสูตร มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 490 คน (นับซ้ํา)(สํานักคอมพิวเตอร  
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2553)  
  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน คณาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยจึงมีความสามารถในการใชเทคโนดลยี เพื่อผลิต
รายการดังกลาว ปการศึกษา 2552 มีรายการวิทยุกระจายเสียงออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย คล่ืนเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องทุกกลุมวัย ออกอากาศจํานวน 1,646 ช่ัวโมง 40 นาที 
จํานวน 4,940 รายการ มีรายการวิทยุโทรทัศนออกอากาศที่สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT 
ออกอากาศจํานวน 180 ช่ัวโมง 16 นาที จํานวน 433 รายการ ออกอากาศที่สถานีโทรทัสนการศึกษา
ทางไกล  DLTV8 ออกอากาศจํานวน  3,926 ช่ัวโมง  จํานวน  9,422 รายการ  ออกอากาศที่
สถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV ออกอากาศจํานวน 91 ช่ัวโมง จํานวน 218 
รายการ (สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2553)   

เมื่อมีเทคโนโลยีใหมๆ เขามามหาวิทยาลัยจึงมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  
e-Learning ในหลายชุดวิชา และมีแนวโนมพัฒนามากขึ้น ซ่ึงคณาจารยจึงตองพัฒนาตนเองใหมี
ความรู ความสามารถทางดานการใชเทคโนโลยีมากขึ้น ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีการ
จัดการเรียนการสอนโดย e-Learning  โดยมีการผลิตและเปดสอน e-Learning  จํานวน 108 ชุดวิชา 
(สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2553) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาใช Internet โดยเปดกระดาน
สนทนาปญหาในการเรียนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ โดยมีคณาจารย/เจาหนาที่เปนผูตอบ
กระดานสนทนาปญหาในการเรียนของสาขาวิชา และปญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
คณาจารยจึงตองมีความรูในการใช Internet เพื่อตอบปญหานักศึกษา เชน กระดานสนทนาปญหา
ในการเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาตางๆ  

นอกจากการบริการนักศึกษาแลว ในหลายสาขาวิชา เชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรยัง
ไดมีการเปดเว็บไซต เพื่อใหบริการความรูกับประชาชนโดยนําความรูจากที่ตางๆ และบทความของ
คณาจารยเพื่อใหนักศึกษาและประชาชนผูสนใจเขามาศึกษาได 
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นอกจากนี้จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาตางๆ เกี่ยวกับคณาจารยมีความสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู  
การใชส่ือ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย  และสื่อ/เทคโนโลยีที่ใชชวยใหเขาใจเนื้อหา
สาระมากขึ้น  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมาก ( X   = 4.14-4.49) 
 2.2.5 ประเด็นท่ี 5 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวน
ใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจํา
ของสถาบันท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและสามารถนําผลท่ีไดมาปรับเปล่ียนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพได  

ผลการวิจัยประเด็นที่ 5 พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนทําให
คณาจารยประจําประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 82.0 คณาจารยประจํามีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.1 และสามารถนําผลที่ไดมา
ปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได อยูในระดับมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 93.7  
  ซ่ึงจะเห็นไดจากมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในระบบเปด มีการจัดการเรียน
การสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากและศึกษาดวยตนเองจากสื่อรูปแบบตางๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น ซ่ึงแตละหนวยจะมีแผนการสอนใหทราบแนวคิดและวัตถุประสงคการ
เรียน กิจกรรมระหวางเรียน ส่ือการสอน และประเมินผลมีการประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียน 
และประเมินผลหลังเรียนเมื่อจบการเรียนแตละหนวย และมีกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและ
สามารถตรวจสอบคําตอบไดดวยตนเอง  
  ในการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยจัดแบงลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเปน ชุดวิชา
เชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิงปฏิบัติ สาขาวิชาเปนผูกําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรับการฝกปฏิบัติ
และการสอบไลประจําภาคการศึกษา ตามลักษณะของแตละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ ดังนี้  
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1) ชุดวิชาเชิงทฤษฎี มีคะแนนฝกปฏิบัติไมเกินรอยละ 20 และใหคะแนนสอบไลประจําภาค
การศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2) ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ กําหนดการประเมินผล
การศึกษาโดยถือคะแนนฝกปฏิบัติเปนสําคัญ และคะแนนสอบไลประจําภาคการศึกษาเปน
สวนประกอบ โดยสาขาวิชาจะกําหนดสัดสวนของคะแนนตามความเหมาะสมของแตละชุดวิชา   
3) กิจกรรมวิชาชีพ ใหกําหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น (สํานัก
ทะเบียนและวัดผล 2553)  
  การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยออกขอสอบโดยใชเกณฑการ
ประเมินแบบอิงเกณฑและอิงกลุม โดยดําเนินการออกขอสอบใหมในรูปคณะกรรมการ ในป
การศึกษา 2552 มีการออกขอสอบใหม จํานวน 336 ชุดวิชา มีการปรับปรุงขอสอบ จํานวน 323 ชุด
วิชา มีจํานวนชุดวิชาในคลังขอสอบ จํานวน 173 ชุดวิชา และมีการจัดสอบทั้งในประเทศ-
ตางประเทศ ในสวนของการจัดสอบในประเทศมหาวิทยาลัยจัดสอบทั่วประเทศ จํานวน 144 สนาม
สอบ สนามสอบในเรือนจํา  114 สนามสอบ และสนามสอบตางประเทศ จํานวน 34 สนามสอบ 
รวมทั้งสิ้น 292 สนามสอบ (สํานักทะเบียนและวัดผล 2553) และตัดสินผลการสอบในรูป
คณะกรรมการเชนเดียวกัน 
  นอกจากมีการประเมินผลจากการสอบแลว  มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลผูเรียน
เปนรายบุคคลจากกิจกรรมที่สาขาวิชาจัดใหกับนักศึกษาในการอบรมเขมประสบการณวิชาชีพ  การ
จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะและการทํากิจกรรมประจําชุดวิชา  รวมทั้งการประเมินผลจากการ
แสดงออกของนักศึกษาเมื่อมาทํากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย เชน การตอบคําถาม การมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุม ความเปนผูนํา การแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
  เพื่อใหเกิดการประเมินผลการเรียนการสอนที่เที่ยงตรง  กอนการฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะ  มีการจัดกิจกรรมและจัดกลุมนักศึกษาที่สงเสริมใหเกิดสภาพการเรียนรูที่อิงประสบการณ 
ศักยภาพ และพัฒนาการของนักศึกษา เชน การพิจารณาจากประสบการณการทํางาน ประวัติการ
เรียน และในระหวางการฝกฯ รวมทั้งการดูแลใหนักศึกษาที่มีประสบการณนอยมีโอกาสแสดงออก
เพื่อพัฒนาการเรียนรูไดมากขึ้น 
  นอกจากนี้จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาตางๆ เกี่ยวกับคณาจารยมีการประเมินผลโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน ผลงาน 
การนําเสนอผลงาน คุณภาพงาน เปนตน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ( X   = 4.46-4.60) 
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 2.2.6 ประเด็นท่ี 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยาง
นอยรอยละ 75 ของคณาจารย) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไป
ใชเพื่อพัฒนาผูเรียน  ในกรณีท่ีทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และในกรณีได
จัดหาสื่อสําเร็จรูปท่ีมาตรฐานสากล และเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เชน สื่อ
วิทยาศาสตร สื่อสําเร็จรูป สื่อเทคโนโลยี เปนตน สถาบันอุดมศึกษาตองมีเกณฑในการคัดเลือกและ
พิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนาผูเรียนดวย 

ผลการวิจัยประเด็นที่ 6  พบวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจํา
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.5 และคณาจารยประจํามีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียน 
คิดเปนรอยละ 79.5  เมื่อพิจารณาภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดวยระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยที่ใหสาขาวิชาตางๆใชทรัพยากรทั้งบุคคล และเครื่องมือรวมกันเพื่อลดความซ้ําซอน 
และความสิ้นเปลืองงบประมาณที่จะเกิดขึ้น หากแตละสาขาจะทําภารกิจตางๆภายในสาขาวิชา
ตนเองทั้งหมด จึงเกิดรูปแบบการจัดองคการที่เรียกกันวา “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ที่มีการ
จัดตั้งหนวยงานกลางที่รับผิดชอบภารกิจดานตางๆของมหาวิทยาลัย โดยใหสาขาวิชาตางๆใน
มหาวิทยาลัยใชทรัพยากรในดานที่เกี่ยวของรวมกัน ในดานการวิจัยก็เชนเดียวกัน มหาวิทยาลัยได
กําหนดใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางทําหนาที่ดานการวิจัยทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยโดยจัดใหมีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ฝกอบรมทักษะในการทําวิจัย และดูแล
การบริหารงานวิจัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายอยางชัดแจงใหมีการสนับสนุน
ใหคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
ในแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ป (พ.ศ.2552-2556) และเพื่อใหสามารถ
บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ในปงบประมาณ 2553 ที่ผานมาสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัด
อบรมเผยแพรความรูตางๆในการทําวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 5 คร้ัง มีคณาจารยและบุคลากรเขารับการ
อบรม 150 คน และไดมีการจัดตั้งคลินิกวิจัยข้ึนเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําแกคณาจารยในการ
ทําวิจัยอีกดวย (สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2553) ทั้งสํานักคอมพิวเตอรก็ไดจัดฝกอบรมการใช
โปรแกรมและอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อคณาจารยสามารถนําไปใชในการวิจัยไดสะดวกยิ่งขึ้น 
  การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยตอคณาจารยเพื่อทําการวิจัยในการพัฒนาการเรียน
การสอนแสดงออกอยางชัดเจน ในดานการมีกองทุนประเภทตางๆ ไมวาจะเปนกองทุนสนับสนุน
งานวิจัยที่ใชงบประมาณจากทั้งภายในและทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นไดจากทุน
วิจัยที่อาศัยงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย เชน ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน ทุนวิจัยทางวิชาการ 
ทุนวิจัยการศึกษาทางไกล และกองทุนวิจัยสถาบัน หรือทุนวิจัยจากภายนอก เชน จากสํานักงาน
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กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในปงบประมาณ 
2553 คณาจารยมีการทําวิจัยโดยไดรับทุนอุดหนุนจากแหลงทุนตางๆ รวม 102 เร่ือง มีคณาจารยทํา
วิจัย 197 คน (มีการนับซ้ํา)  โดยคณาจารยมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของผูเรียนที่
ดําเนินการ แลวเสร็จและทําการเผยแพร จํานวน 30 เร่ือง มีคณาจารยทําวิจัย 63 คน (มีการนับซ้ํา) 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการวิจัยเพิ่มเติมจากสํานักเทคโนโลยี
การศึกษาที่ทําหนาที่วิจัยและประเมินสื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ เพื่อนําผลไปพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนมากขึ้น ในปงบประมาณ 2553 สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีงานวิจัย
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 14 เร่ือง (สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2553) 
  ในดานการทําวิจัยของคณาจารยเพื่อพัฒนาสื่อและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา
ผูเรียนจะพบวา คณาจารยของมหาวิทยาลัยไดมีการผลิตและปรับปรุงสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง ดังจะ
ไดจาก มีคณาจารยจํานวนทั้งสิ้น 218 คนที่มีภาระเกี่ยวของกับการผลิต/ปรับปรุงสื่อการสอน เมื่อ
เปรียบเทียบกับคณาจารยทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการสอนจํานวนทั้งหมด 371 คน (กองการเจาหนาที่
2553) นอกจากนี้ ดวยเอกลักษณของมหาวิทยาลัยที่มีการการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช
ส่ือส่ิงพิมพที่เรียกวา “ชุดวิชา” โดยในแตละชุดวิชาซึ่งแบงหนวยการสอนออกเปน 15 หนวยนั้น  มี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารยภายในประกอบกันเปนคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบช.) ซ่ึง
มีหนาที่พิจารณาเนื้อหาความเหมาะสมของแตละชุดวิชาโดยเฉพาะความทันสมัย และสามารถ
ตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนได  และเมื่อมีการเปดสอนชุดวิชานั้นๆแลว  คบช.แตละชุดวิชา
จะตองพิจารณาวา รูปแบบและเนื้อหาในชุดวิชาของตนนั้นมีความเหมาะสมหรือไมโดยคํานึงถึง
ผูเรียนเปนสําคัญ 
  และผลของการวิจัยดังกลาวไดนําไปสูการพัฒนาสื่ออ่ืนอีกหลายประเภท ไมวาจะ
เปน e-Learning รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน ดังจะเห็นไดจากในกรณีของการ
จัดการเรียนการสอน e-Learning ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบ e-Learning ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรี มีการ
เปดชุดวิชา e-Learning จํานวน 39 ชุดวิชา มีนักศึกษาเขาใชบริการ จํานวน 4,416 คน ในระดับ
บัณฑิตศึกษามีการเปดชุดวิชา e-learning จํานวน 69 ชุดวิชา มีนักศึกษาเขาใชบริการ จํานวน 1,491 
คน (สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2553) 
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2.2.7 ประเด็นท่ี 7 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ  
(อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

ผลการวิจัยประเด็นที่ 7 พบวา  มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารย
ประจํานําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.3  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการให
ความสําคัญกับผูเรียนตามเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยคือ  เปนมหาวิทยาลัยในระบบเปด 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เปมหาวิทยาลัยในระบบเปด ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิต มุงพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแกผูประกอบอาชีพ และขยายโอกาส
ทางการศึกษาตอสําหรับผูสําเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความตองการของบุคคลและสังคม ดวยการ
จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซ่ึงใชส่ือการสอนทางไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และวิธีการอื่น ที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียนตามปกติ  มหาวิทยาลัย 
ใชระบบการเรียนการสอนทางไกล เพื่อถายทอดความรูและประสบการณแกนักศึกษา ดวยการจัด
สาระของหลักสูตรเปนชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณตางๆ ของวิชาที่มี
ความสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางมีระบบในรูปของชุดการสอน เรียกวา “ชุดวิชา” ซ่ึงแตละชุด
วิชามีคาไมนอยกวา 6 หนวยกิตทวิภาค ชุดวิชาหนึ่งแบงหนวยการสอนออกเปน 15 หนวย แตละ
หนวยการสอนใชเวลาศึกษาประมาณ 12 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
  กระบวนการการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาดําเนินการในรูปคณะกรรมการผลิต (และ
บริหาร)ชุดวิชาที่ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิ/คณาจารยทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะ
ทําหนาที่รับผิดชอบการผลิตเนื้อหาวิชาแตละหนวยการสอน พิจารณากําหนดรายละเอียดของสื่อ
ปฏิสัมพันธ พิจารณาความเหมาะสมในการใชส่ือโสตทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือเสริมอื่น ๆ 
ประกอบชุดวิชาที่รับผิดชอบ  เปนตน  
  กระบวนการเรียนรู นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  และศึกษาหา
ความรูดวยตนเองจากสื่อรูปแบบตางๆ  ที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น  โดยเฉพาะสื่อหลักที่เปนเอกสาร
การสอน  ประมวลสาระชุดวิชา  แนวการศึกษาประจําชุดวิชา  ซ่ึงในแตละหนวยจะมีแผนการสอน
ใหนักศึกษาไดทราบวัตถุประสงคการเรียน  แนวคิดสําคัญ  แบบประเมินตนเองกอนเรียน  ซ่ึงจะ
เปนสิ่งที่ชวยในการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนวามีความรูในเรื่องที่จะเรียนมากนอยเพียงใด  จากนั้น
ผูเรียนไดศึกษาหาความรูจากเอกสารการสอน  ทํากิจกรรมระหวางเรียน  ประเมินผล  มีการ
ประเมินผลกอนเรียน  ระหวางเรียน  และประเมินผลหลังเรียนเมื่อจบการเรียนแตละหนวย  และมี
กิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและสามารถตรวจสอบคําตอบไดดวยตนเอง 



180 
 

  การจัดสภาพแวดลอมเพื่อใหผูเรียนมีประสบการณในการเรียนรู มหาวิทยาลัยจัด
ใหมีการเรียนรูเพิ่มเติมจากกิจกรรมตางๆ เชน การสอนเสริมแบบตางๆ (แบบปกติ/เขม/เขมพิเศษ) 
การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา การสัมมนาเสริม/เขม 
การฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู จัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษาและที่มหาวิทยาลัย จัดใหมีระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  http://library.stou.ac.th ซ่ึงเปด
บริการตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อใหบริการฐานขอมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยจัดเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลา
ราชการ และเปดหองสมุดวันอาทิตยในวันที่มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาวิทยานิพนธ 
  การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยออกขอสอบโดยใชเกณฑการ
ประเมินแบบอิงเกณฑและอิงกลุม โดยดําเนินการออกขอสอบใหม/ปรับปรุงขอสอบ และตัดสินผล
การสอบในรูปคณะกรรมการ และมหาวิทยาลัยมีการประเมินกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกกิจกรรม  
  การนําผลการประเมินที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพได โดยนําผลการประเมินจากกิจกรรมตางๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เชน การอบรม
เขมประสบการณวิชาชีพ  การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ซ่ึงในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการ
อบรมเขมประสบการณวิชาชีพ  และการฝกปฏิบัติเสริมทักษะนั้นจะมีการประชุมวิทยากรฝกปฏิบัติ
ทุกครั้ง  เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประเมินผล
กิจกรรมตางๆ จะแจงผลการประเมินไปยังคณาจารย และผูเกี่ยวของทราบเพื่อนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
  ในดานการปรับปรุงเนื้อหาในชุดวิชานั้น สาขาวิชาตางๆ ไดนําผลท่ีไดจากการ
ประเมินผลการเรียนการสอน และการวิจัยติดตามผลบัณฑิต มาเปนแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหา
ชุดวิชาใหทันสมัยโดยมีทั้งการผลิตชุดวิชาใหม การปรับปรุงชุดวิชาเดิมที่มีอยูแลวแตไมทันสมัย 
และการจัดทําเอกสารการการสอนเพิ่มเติมในบางประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
  นอกจากนี้ผลการสอบถามความคิดเห็นของคณาจารยเกี่ยวกับการสงเสริม
สนับสนุนทําใหคณาจารยประจํานําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดในดาน 1) การ
กําหนดนโยบาย/หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  การกําหนดนโยบายซ่ึงมหาวิทยาลัยถือวา เปนเรื่องสําคัญ 
โดยมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใหกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับ จะตองมีการ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยในระดับปริญญาตรีนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดการสอนเสริม / 
สอนเสริมแบบเขมพิเศษ รวมทั้งการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ จะจัดใหนักศึกษากรอก
แบบประเมินผลการเรียนการสอน ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินนั้น จะนํามาวิเคราะหและนําผลท่ี
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ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน สวนในระดับบัณฑิตศึกษาก็เชนเดียวกัน 
เมื่อมหาวิทยาลัยจัดการสัมมนาเสริม / สัมมนาเขม จะใหนักศึกษากรอกแบบประเมินและนําผลการ
ประเมินมาเปนแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน ซ่ึงผลการประเมินจะแจงถึงคณาจารยเปน
รายบุคคล เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน  ในสวนของผูรับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินผลการเรียนการสอนคือ 
สํานักบริการการศึกษาประเมินการเรียนการสอนจากการสอนเสริม / สอนเสริมแบบเขมพิเศษ และ
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สํานักบัณฑิตศึกษาประเมินการเรียนการสอนจากการสัมมนาเสริม / 
สัมมนาเขม การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา และสํานักวิชาการ
ประเมินการเรียนการสอนจากการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพระดับปริญญาตรี   2) การ
สนับสนุน/จัดเตรียมเทคโนโลยี/เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบ มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนทั้งดาน
งบประมาณ มีสํานักเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ/และมีระบบที่จะชวยสงเสริม
การจัดการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
  
3.  ขอเสนอแนะ  

3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
3.1.1 ผลการวิจัยประเด็นการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน 

เปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชา
และแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ในบางกิจกรรม เชน การปรับพื้นฐานความรู
ใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวา ยังมีบางสาขาวิชา/สํานัก อยูในระดับนอย-นอยที่สุด 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหคณาจารยมีการปรับพื้นฐานความรูใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหอยูในระดับมาก-มากที่สุดในทุกสาขาวิชา/สํานัก  

3.1.2 ผลการวิจัยประเด็นคณาจารยประจําจัดใหมีการสํารวจหรือการวจิัยหรือ 
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการสอนของคณาจารยประจํา ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลด
สัดสวนการถายทอดความรูของคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น โดยใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง พบวา อยูในระดับนอย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย/สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง
เพิ่มมากขึ้น 
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3.1.3 ผลการวิจัยประเด็นคณาจารยประจํามีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนอยูในระดับมาก-มากที่สุด(ถาไมรวมระดับปานกลาง)  
ในภาพรวมยังถือวานอยอยู  มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีการจัดอบรมใหความรูในโปรแกรม
ตางๆ  สงเสริมใหคณาจารยมีการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนให
มากยิ่งขึ้น หรือมีนโยบายใหมีการเรียนการสอน e-Learning เพิ่มมากขึ้น และมหาวิทยาลัยควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อบํารุงรักษา จัดหา พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เครื่องมือใน
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ส่ือการสอนและสื่อ ICT ที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วใหทันสมัยอยูเสมอ 

3.1.4 การสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจํามีการประเมินผลการจัดการ 
เรียนการสอนของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผล
การเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการ
สอนของคณาจารย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมเกือบทั้งหมด
อยูในระดับมากถึงมากที่สุด แตเมื่อจําแนกตามสาขาวิชา/สํานัก พบวาบางสาขาวิชายังอยูในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและรณรงคใหคณาจารยประเมินผลในกิจกรรมตางๆ ที่
กลาวมาขางตนอยางตอเนื่องและรักษาอยูในระดับมากหรือยกระดับใหอยูระดับมากที่สุด โดยการ
จัดอบรม/สัมมนาคณาจารยที่ยังไมมีประสบการณเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการประเมินดังกลาว การให
อาจารยเขารวมสังเกตการณในกิจกรรมที่มีอาจารยผูเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณสูงดําเนิน
กิจกรรมดังกลาว การจัดทําคูมือการประเมินประสิทธิภาพการสอนใหคณาจารยไดนําไปใชเปน
แนวทางปฏิบัติงานดานการจัดการสอน นอกจากนี้ ควรสงผลการวิจัยและขอเสนอแนะไปยัง
สาขาวิชาตางๆ เพื่อจะไดนําไปอางอิงเปนหลักฐานการประกันคุณภาพ และเปนแนวปฏิบัติตอไป 

3.1.5 ผลการวิจัยพบวา มีคณาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู 
ของผูเรียนและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมาก แตสวนใหญเปนการวิจัย
เอกสารโดยการเขียนตําราเอกสารการสอน และประมวลสาระชุดวิชา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมี
นโยบายที่เดนชัดในการสงเสริมใหคณาจารยทําการวิจัยประเมินสื่อการสอนทุกประเภทโดยเฉพาะ
ส่ือหลัก  และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยดวย เนื่องจากสื่อการสอนเปน
หัวใจหลักของมหาวิทยาลัย 

3.1.6 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม คณาจารยเห็นวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม 
สนับสนุนการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ แมจะอยูในระดับมาก แตยังไมมีหลักฐานที่เดนชัดในการนําผล
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การประเมินมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบในการจัดเก็บขอมูลในเชิงประจักษเพื่อใชในการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  3.2.1 ควรจัดทําเปนชุดโครงการวิจัยที่ดําเนินการโดยสาขาวิชา 
  3.2.2 สาขาวิชาควรมีการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ในระดับหลักสูตร และหรือสาขาวิชา 

3.2.3 ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัย 
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บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
กองการเจาหนาที่ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  “จํานวน/รายช่ือคณาจารย  
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปงบประมาณ 2553” 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2552)  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
        ระยะ 5 ป (พ.ศ.2552-2556)  นนทบุรี  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
คณะอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู  (2543)  รูปแบบการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ          
        ม.ป.ท.  หนา 36-37 
จิตรนภา  รุจิระชาติกุล และคนอื่นๆ  (2552)  “การศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาเกีย่วกับ 
        ส่ือการศึกษาชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา (41343)”  นนทบุรี  
        โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
        . (2552)  “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 
        และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (32207)”  นนทบุรี  โรงพิมพ 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        . (2552)  “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับสื่อการศึกษาชุดวิชาอุปกรณทาง 
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (27101)”  นนทบรีุ โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จอหน  ดิวอ้ี  (John Dewey)  (1963)  “ แนวคิดทางการศึกษาของจอหน  ดิวอ้ี (John Dewey)”   คน 
             คืนวันที่ 21 สิงหาคม 2551 จาก http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=110823&Ntype=2 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2535)  “ประกาศมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ือง  
        องคประกอบ หนาทีแ่ละวิธีดําเนนิงานของคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาระดับ            
        บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2535”  ประกาศ ณ วนัที่ 22 กรกฎาคม 2535 
        .(2538)  “ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง องคประกอบคณะกรรมการผลิตชุด 
        วิชาและจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา พ.ศ. 2538”  ประกาศ ณ  
        วันที่ 12 กันยายน 2538 
        .(2544)  “ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง การบริหารชุดวิชาระดบัปริญญาตรี  
        พ.ศ. 2544”  ประกาศ ณ วนัที่ 26 กรกฎาคม 2544 
        .(2544)  “ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง  แนวปฏบิัติในการปรบัปรุงชุดวิชา  
        พ.ศ. 2544”  ประกาศ ณ วนัที่ 24 กันยายน 2544 
        .(2551)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30 ป วันสถาปนามหาวิทยาลัย กาวไกลรับใชสังคม   
        นนทบุรี  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
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รัตตินันท  ลีนะจารุสิทธิ์ และคนอื่นๆ  (2552)  “การศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาเกี่ยวกับ  
        ส่ือการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ (51309)”  นนทบรีุ โรงพิมพ 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        .(2551)  “คิดเห็นของนกัศึกษาเกี่ยวกบัสื่อการศึกษาชุดวิชาประสบการณวิชาชพีนิเทศศาสตร   
        (16412)”  นนทบุรี  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        .(2551)  “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับสื่อการศึกษาชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร 
        และเศรษฐศาสตรสาธารณสุข (53405)”  นนทบุรี  โรงพิมพมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วาณี  บณุยะไวโรจน และคนอื่นๆ  (2552)  “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับ 
        ส่ือการศึกษาชุดวิชาวิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย (55302)”  นนทบุรี  โรงพิมพ       
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
         .(2552) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับสื่อการศึกษาชุดวิชาสารสนเทศและการ 
        วิจัยทางการพยาบาล (51206)”  นนทบุรี  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
         .(2552) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับสื่อการศึกษาชุดวิชาระบบสารสนเทศ 
        และการวจิัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว (93434)”  นนทบุรี  โรงพิมพ 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิชัย วิชยศิริ และคนอื่นๆ  (2552)  “การศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 
        สุขภาพกบัการพัฒนา (53203)”  นนทบุรี  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
        . (2552)  “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับสื่อการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
        และการเงินธุรกิจ (60482)”  นนทบุรี  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช   
         .(2552)  “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับสื่อการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อ  
        การบริหารรัฐกิจ (33203)”  นนทบุรี  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  
ศูนยประสานงานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2550)  รายงานการ    
        ประเมินตนเองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปการศึกษา 2549  นนทบุรี  โรงพิมพ 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  (2553)  “รายชื่องานวิจยัเพือ่พัฒนาสื่อการ 
        เรียนการสอนของผูเรียน  ปงบประมาณ 2553  ม.ป.ท. 
สมคิด  พรมจุย และคนอืน่ๆ  (2551) “การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ  
        ราชการ ตัวช้ีวดัที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ  
        2551 (ฉบับสง ก.พ.ร.)”  นนทบุรี  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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         .(2551) “การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการ ตัวช้ีวดัที่ 23  
        ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2551 (ฉบับสงวิจัย 
        สถาบัน)”  นนทบุรี  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
         .(2552) “การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการ ตัวช้ีวดัที่ 17  
        ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2552”  นนทบุรี   
        โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                                                             
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2553)  “สถิติการใหบริการหองคอมพิวเตอร 
        งานฝกอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ-งานฝกปฏิบัตินักศกึษาปริญญาตรีและปริญญา 
        โท  ปงบประมาณ 2553”  
        .(2553)  “สรุปขอมูลการใหบริการของสํานักคอมพวิเตอร/จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
        หลักสูตรตางๆ ปงบประมาณ 2553” 
        .(2553)  “สรุปจํานวนคอมพิวเตอรที่จดัสรรใหคณาจารย ปงบประมาณ 2553” 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (2553)   คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม  
        คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  ม.ป.ท.  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2551)  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
        สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ม.ป.ท.  หนา 155-158 
สํานักทะเบยีนและวดัผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2552)  คูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
        ปการศึกษา 2552  นนทบุรี  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
        .(2553)  “จํานวนการปรับปรุงขอสอบ ปการศึกษา 2552” 
        .(2553)  “จํานวนการออกขอสอบใหม  ปการศึกษา 2552” 
         .(2553)  “จํานวนชุดวิชาที่เปดสอน  ปการศึกษา 2552” 
         .(2553)  “จํานวนสนามสอบ  ปการศึกษา 2552” 
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2553)  “สรุปโครงการ/กิจกรรมที่จัด 
        ใหคณาจารยเพิ่มพูนทกัษะในการใชเทคโนโลยี ปงบประมาณ2553” 
        .(2553)  “จํานวนชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning)  และ 
        จํานวนนกัศึกษาทีเ่ขาใชบริการ ปการศึกษา 2552” 
        .(2553)  “จํานวนชั่วโมง/จํานวนรายการที่ออกอากาศทางสถานี วิทยุกระจายเสยีงและวิทย ุ
        โทรทัศน ปการศึกษา 2552” 
        .(2553)  “ รายช่ืองานวจิัยเกีย่วกับการสํารวจความคดิเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา 
        และชุดวชิาตางๆ ปงบประมาณ 2553”  
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สํานักบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2553)  “ขอมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ    
        บัณฑิตศกึษา ปการศกึษา 2552”   
        .(2552)  “นักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑติและชุดวิชา 
        สัมมนาเสริม/เขม ปการศึกษา 2/2552 ในชวงเดือนกุมภาพนัธ – กรกฎาคม 2553” 
        .(2552)  “สถิติการใหบริการหองคอมพิวเตอรของสํานักบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552”   
        .(2551)  คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป การศกึษา 2552 นนทบุรี  โรงพิมพ 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2553)  “จํานวนผูใชหองสมุด  
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปงบประมาณ 2553”   
สํานักบริการการศึกษา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2553)  “จํานวนการจัดฝกปฏิบัติเสริม 
        ทักษะชดุวิชา นักศกึษาปริญญาตรี (จําแนกตามสาขาวิชา)  ปการศกึษา 2552 และการประเมนิ 
        ความพึงพอใจของนกัศึกษาตอการใหบริการ” 
        .(2553)  “จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการสอนเสริม และการ 
        ประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยสอนเสริม  ปการศึกษา 1/2552”  นนทบุรี :  
        โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        .(2553)  “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม”   
สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2551)  “แผนภูมแิสดงขั้นตอนการผลิต/ปรับปรุง 
        ชุดวิชา(โดยสังเขป)”   
        .(2553)  “จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนปการศึกษา 2552”  
        .(2552)  “จํานวนหลักสูตรที่กําหนดใหนกัศึกษาเรยีนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอสิระ แยกตาม   
        สาขาวิชา ปการศึกษา 2552” 
        .(2552)  “จํานวนชุดวิชา และจํานวนนักศึกษาที่เขารับการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ 
        วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552  ”     
        .(2552)  “จํานวนชุดวิชา จํานวนนักศกึษา และรอยละของนักศึกษาที่เขารับการจัดอบรมเขม 
        พิเศษชุดวิชา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา  2552”   
        .(2552)  “จํานวนนักศกึษาที่เขารับการจัดอบรมเขม อบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชพี  
        ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 1/2552 ในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552”   
อาภรณ  ใจเทีย่ง  (2551)  “ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ”   
        คนคืนวนัที่ 21 สิงหาคม 2551 จาก   http://www.sut.ac.th/tedu/news/Teach.html 
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(สําหรับคณาจารย) 
แบบสอบถามเพื่อการศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย มสธ. 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ประจําปงบประมาณ 2553   
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา ของ ก.พ.ร. 
 2.   แบบสอบถามทั้งหมดมี  2  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธภิาพของการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                       
 3.  คําตอบของทานมีความสําคญัอยางยิ่งตอการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการใน
ปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีจะเสนอ ก.พ.ร. และพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะทํางานวิจัยจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานกรุณาสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปน
จริงหรือตามความคิดของทาน  และกรุณาตอบทกุขอคําถาม  ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณของขอมูลในการสรุปผลตอไป 

 
 

 
 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอง (  )  หรือเติมขอความในชองวาง  ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
1.  เพศ           (      ) 1.  ชาย      (      ) 2.  หญิง 
2.  อายุ…………..........ป 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 (    )  1.  ปริญญาโท            (    )  2.  ปริญญาเอก (    )  3.  อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………….. 
4.  สังกัดสาขาวชิา / สํานัก 
 (    ) 1. ศลิปศาสตร                (    ) 2. ศกึษาศาสตร         (    ) 3. วิทยาการจัดการ (    ) 4. นิติศาสตร                

 (    ) 5.วิทยาศาสตรสุขภาพ    (    ) 6. เศรษฐศาสตร (    ) 7. มนุษยนิเวศศาสตร           (    ) 8. รัฐศาสตร                 
 (    ) 9.สงเสริมการเกษตรฯ (    ) 10. นิเทศศาสตร       (    ) 11.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    (    ) 12. พยาบาลศาสตร      
 (    ) 13. ทะเบียนและวัดผล    (    ) 14. เทคโนโลยกีารศกึษา  

5.  ประสบการณการสอนใน มสธ.  จํานวน ………………..ป 
 

ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมืออยางดียิ่งของทาน 
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ตอนที่ 2 การสงเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในดานตางๆ 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละรายการ 

 

ประเด็นการสงเสริมสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

การสงเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในดานตางๆ 

การใชเทคโนโลยีพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน 

การประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูและอิง
พัฒนาการของผูเรียน 

การทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู
และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา

ผูเรียน 

การนําผลการประเมินการเรียน
การสอนมาปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี
1. การกําหนดนโยบาย/หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ 

        

2. การจัดสรรงบประมาณ         
3. การมอบหมาย/สั่งการใหดําเนินงาน         
4. การจัดสรรทนุอุดหนุนการวิจัย/
คาตอบแทน/เงินรางวัล 

        

5. การสนับสนุน/จัดเตรียมเทคโนโลยี/
เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบ 

        

6. การจัดบรรยายทางวิชาการ หรือการ
ฝกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ 

        

 
7. ขอเสนอแนะ (โปรดระบุ)..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ประเด็นท่ี 1 สถาบันอุดมศกึษามกีารสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) 
 มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจดัการศกึษาและหลกัสตูรการศึกษาอดุมศกึษา และดําเนนิการไดตามแนวทางที่กําหนด  

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละรายการโดยตอบคาํถามตามความรูความ
เขาใจของทาน  

รายการ ใช ไมใช 
1. ภารกิจของมหาวิทยาลัยมี 4 ดาน ไดแก การจดัการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม และการทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

  

2. จุดมุงหมายในการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเพิ่มพูนวิทยะฐานะแกผู
ประกอบอาชีพและขยายโอกาสการศึกษา เพื่อสนองความตองการของบุคลากรและสังคม 

  

3. กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจดัการศกึษาที่ยึดหลกัวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได และถอืวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดย กระบวนการจดัการ
ศกึษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

  

4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF)  กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังใหบัณฑิตมี 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู และดานทักษะทางปญญา 

  

5. สกอ.กําหนดใหสถาบันอุดมศกึษาใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 
สําหรับหลกัสูตรที่จะพัฒนาเพื่อรับนักศึกษาใหมเปนคร้ังแรกตั้งแตปการศึกษา 2553 และหลักสูตรที่เปด
สอนอยูแลวตองปรับปรุงหลักสตูรภายในปการศกึษา 2555   

  

 
ประเด็นท่ี 2 สถาบันอุดมศกึษามมีาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) 
ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบคุคล และนําผลการวิเคราะหศกัยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุง
แผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศกึษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามสวนนี้ตองการทราบวา คณาจารยไดมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคลตามมาตรการหรือแนวทางที่กําหนดโดยผานทางกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ  ของมหาวิทยาลัยฯ หรือไม  อยางไร 
และคณาจารยนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาหรือไม 
 ขอใหทานไดโปรดอานกิจกรรมในแตละขอ  และพิจารณาวาทานไดปฏิบัติการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและการ
ทําความเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลผานทางกิจกรรมนั้นหรือไม และคณาจารยนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอนหรือไม โดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละกิจกรรม พรอมเลือกใสหมายเลขตาม
วิธีการปฏิบัติเพื่อวิเคราะหศักยภาพและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล โดยสามารถเลือกตัวอยางวิธีการปฏิบัติไดมากกวา 1 
หมายเลข 
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ระดับปริญญาตรี 

กิจกรรม 

ไมมี
กิจกรรม
ในรอบ
การ

ประเมินนี้ 

การวิเคราะห
ศักยภาพและเขาใจ

ผูเรียน 
เปนรายบุคคล 

วิธีการปฏิบัติเพื่อ
วิเคราะหศักยภาพ
และเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล * 

นําผลการวิเคราะหไปใช
ในการปรับปรุงการเรียน

การสอน 

ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ ปฏิบัติ ไมปฏิบตั ิ
1. การผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอนหรือ
ประมวลสาระ/แบบฝกปฏิบตั ิ

      

2. การแนะแนวหรือการใหคําปรึกษาทางการ
เรียนการสอนผานชองทางตางๆ เชน โทรศัพท/
Internet เปนตน 

      

3. การสอนเสริมแบบตางๆ (แบบปกติ/เขม/ 
เขมพิเศษ) 

      

4. การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชดุวิชาตางๆ       
5. การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ       
6. การอบรมเขมพิเศษชดุวิชา       
 
*  โปรดระบุตัวเลขวิธีการปฏิบัติเพื่อวิเคราะหศักยภาพและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ดังตัวอยางตอไปน้ี 

1 ตั้งคําถาม สอบถามความรู ปญหา ประวัติของนักศกึษา 
และนํามาวิเคราะหเพื่อใหคําแนะนํา 

7 มีเสนอรายงาน อภิปรายซกัถาม และใหขอเสนอแนะเปน
รายบุคคล 

2 ใหทํากิจกรรมโดยประเมินจากคะแนนที่ได เชน จัดงาน
ใหทําตามความถนัดของแตละบคุคล เปนตน 

8 ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3 สอบถามความตองการกอนใหคําปรึกษา 9 ทํากิจกรรม / แบบทดสอบตางๆ 
4 มีการประเมินผลกอน-หลังเรียน 10 สังเกตพฤติกรรม สอบถาม และแนะนําเปนรายบุคคล 

5 ตอบปญหาและใหคําปรึกษานักศกึษาเปนรายบุคคล 11 ใชการประเมินโดยระบบ P C R 
6 ดูจากงานที่ไดรับมอบหมาย และแกไขหากผดิพลาด 

พรอมมีตัวอยางใหดู หรืออธิบายรายละเอียดเพิม่เติม 
12 การจดัแบงนักศกึษาเปนกลุมพิจารณาศักยภาพ ประสบการณ

ของผูเรียนและการใหคะแนนประเมินผลการฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะ 

13 อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรม 

ไมมี
กิจกรรม
ในรอบ
การ

ประเมินนี้ 

การวิเคราะห
ศักยภาพและเขาใจ

ผูเรียน 
เปนรายบุคคล 

วิธีการปฏิบัติเพื่อ
วิเคราะห

ศักยภาพและ
เขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล  ** 

นําผลการวิเคราะห
ไปใชในการ

ปรับปรุงการเรียน
การสอน 

ปฏิบัต ิ ไม
ปฏิบัต ิ ปฏิบัติ ไม

ปฏิบัต ิ
1. การผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอนหรือประมวล
สาระ/แนวการศกึษา 

      

2. การผลิตหรือปรับปรุงแผนกิจกรรม       
3. การแนะแนวหรือการใหคําปรึกษาทางการเรยีน
การสอนผานชองทางตางๆ เชน โทรศัพท/Internet 
เปนตน 

      

4. การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
ผานชองทางตางๆ 

      

5. การสัมมนาเสริม/เขม       
6. การปฏิสัมพันธ e-Learning       
7. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต       
8. การปรับพื้นฐานความรู *       
*  การปรับพื้นฐานความรู หมายถึง การจดัอบรมใหกับนักศึกษาหรือแนะนําใหนักศึกษาเรียนเพิ่มเติม 
 
**  โปรดระบุตัวเลขวิธีการปฏิบัติเพื่อวิเคราะหศกัยภาพและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลดงัตัวอยางตอไปน้ี 

1 ตั้งคําถาม สอบถามความรู ปญหา ประวัติของนักศกึษา 
และนํามาวิเคราะหเพื่อใหคําแนะนํา 

7 มีเสนอรายงาน อภิปรายซกัถาม และใหขอเสนอแนะเปน
รายบุคคล 

2 ใหทํากิจกรรมโดยประเมินจากคะแนนที่ได เชน จัดงาน
ใหทําตามความถนัดของแตละบคุคล เปนตน 

8 ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3 สอบถามความตองการกอนใหคําปรึกษา 9 ทํากิจกรรม / แบบทดสอบตางๆ 
4 มีการประเมินผลกอน-หลังเรียน 10 สังเกตพฤติกรรม สอบถาม และแนะนําเปนรายบุคคล 
5 ตอบปญหาและใหคําปรึกษานักศกึษาเปนรายบุคคล 11 ใชการประเมินโดยระบบ P C R 
6 ดูจากงานที่ไดรับมอบหมาย และแกไขหากผดิพลาด 

พรอมมีตัวอยางใหดู หรืออธิบายรายละเอียดเพิม่เติม 
12 การจดัแบงนักศกึษาเปนกลุมพิจารณาศักยภาพ ประสบการณ

ของผูเรียนและการใหคะแนนประเมินผลการฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะ 

13 อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
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ประเด็นท่ี 3 สถาบันอุดมศกึษาจดัใหมีการสาํรวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของคณาจารยประจําของสถาบนั และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจดัการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคญัได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรู
ของอาจารย และเพิ่มสดัสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น  

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบของแตละกจิกรรมที่ทานใชในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยเปดโอกาสใหนักศกึษาทาํกจิกรรมเปนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

กิจกรรม 
ไมมีกิจกรรม
ในรอบการ
ประเมินนี้ 

การอภิปรายหรือ
แสดงความ
คิดเห็น 

การฝก
ปฏิบัติ
จริง 

การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

การตอบ
คําถาม 

อื่นๆ 
(โปรดระบุ) 

1. ปฏิสัมพันธ e-Learning       
2. การสอนเสริมแบบตางๆ (แบบ
ปกติ/เขม/เขมพิเศษ) 

      

3. การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชดุวิชา
ตางๆ 

      

4. อบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ 

      

5. สัมมนาเสริม/เขม       
6. กิจกรรมประจําชดุวิชา       
 
ประเด็นท่ี 4 สถาบันอุดมศกึษามกีารสงเสริมสนบัสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารย
ประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรยีนรูของตนเองและผูเรียน 

คําชี้แจง  ขอใหทานเขียนเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละระดับความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของทานและของผูเรียนวามีในระดับใด 

5   หมายถึง มีความสามารถระดบัมากทีสุ่ด 4   หมายถึง มีความสามารถระดบัมาก 
3   หมายถงึ มีความสามารถระดบัปานกลาง 2   หมายถึง มีความสามารถระดบันอย 
1   หมายถึง มีความสามารถระดบันอยที่สุด  
ไมไดทํากจิกรรมนี้ หมายถึง ทานยังไมไดทํากิจกรรมนี้ หรือ ยังเขาไมถึงกจิกรรมนี้   

  

 

การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน ระดับความสามารถ ไมไดทํา
กิจกรรมนี้ 5 4 3 2 1 

1. การผลิต/ใชสือ่ตางๆ เพื่อการสอนเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน (ซีดีเสียง/วีซีดี/
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)) 

      

2. การจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส ( e-Learning/ e-Tutorial/ e-Seminar)       
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ประเด็นท่ี 5 สถาบันอุดมศึกษา มีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยสวนใหญ(อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจําสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได  

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบของแตละกิจกรรมที่ทานใชประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียนเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 

กิจกรรม 
ไมมีกิจกรรม
ในรอบการ
ประเมินนี้ 

การปฏิบัติ 
นําผลการประเมินไปใช
ในการปรับปรุงการเรียน 

การสอน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

การผลิตหรือปรับปรุงเอกสารการสอน/ประมวลสาระชุดวิชา      
1. มีการประเมินโดยผูรับผิดชอบชุดวิชา      

การผลิต/ปรับปรุงแผนกิจกรรม      
2. มีการประเมินโดยผูรับผิดชอบชุดวิชา      

การสอนเสริม/เขมพิเศษ      
3. มีการประเมินผลโดยสังเกตนกัศึกษา      
4. มีการประเมินผลโดยการซกัถามนักศึกษา      
      

การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
ระดับความสามารถ ไมไดทํา

กิจกรรมนี้ 5 4 3 2 1 
3. การจัดการเรียนการสอนทางไกล (ผาน Internet /ผานดาวเทียม/ผานวิทยุโทรทศัน/
ผานวิทยุกระจายเสียง) 

      

4. การทํางานผานเครือขาย Internet (การคนหาขอมูล/การใช e-Library/e-Book/การ
ติดตอกับนกัศึกษาผานเว็บไซต หรือกระดานสนทนา (Website/Webboard)/การ
รับสง e-Mail การสนทนาออนไลน (Instant Messaging/Chat Online)/การจดัประชุม
ทางไกลผานอินเทอรเน็ต (Teleconference)) 

      

5. การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรตางๆ (ซอฟตแวรสํานักงาน/การประมวลผลขอมูล
ทางสถติิ/การผลติบทเรียนอิเล็กทรอนิกส)    

      

6. การใชอุปกรณตางๆ (Visualizer/ Overhead Projector/ LCD Projector/ Digital 
Camera/ Video/Digital Video) 
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กิจกรรม 
ไมมีกิจกรรม
ในรอบการ
ประเมินนี้ 

การปฏิบัติ 
นําผลการประเมินไปใช
ในการปรับปรุงการเรียน 

การสอน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

5. มีการประเมินผลโดยใหนักศกึษากรอกแบบประเมินผลหลังจาก
เขารับการสอนเสริม 

     

การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ      
6. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน  P C R*      

การอบรมเขมพิเศษชุดวิชาตางๆ      
7. มีการประเมินผล โดยการใหคะแนน  P C R*      

ชุดวิชาฝกปฏิบัติเสริมทักษะ      
8. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนน  P C R*      
9. มีการประเมินผลโดยใหนักศกึษาทําแบบประเมินตนเองกอน
เรียนและหลังเรียนเพื่อดูพัฒนาการการเรียนรูของแตละบุคคล
ประกอบการประเมินผล 

     

การสัมมนาเสริม/เขม      
10. มีการประเมินผลโดยสังเกตนักศกึษา       
11. มีการประเมินผลโดยการซักถามนกัศึกษา      
12. มีการประเมินผลโดยการใหคะแนนเก็บระหวางเขารับการ
สัมมนาเสริม 

     

13. มีการประเมินผลงานที่มอบหมายใหทําเปนรายบุคคล      
การประเมินผลการเรียน      

14. มีการออก/วิเคราะห/ปรับปรุงคุณภาพขอสอบตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวในแผนการสอนแตละชุดวิชา 

     

15. มีการประเมินผลโดยการตรวจผลงาน/กิจกรรมประจําชดุวิชา
ของผูเรียน 

     

 
*  หมายเหตุ : การใหคะแนน P C R ยอมาจาก  
P   ยอมาจาก   Participation แปลวา การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม   
C   ยอมาจาก   Contribution แปลวา การนําเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน   
R   ยอมาจาก   Result แปลวา คุณภาพของผลงาน 
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แบบประเมินนักศกึษา 

สําหรับนักศึกษา 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร/อาจารยประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.  แบบสอบถามทั้งหมดมี  2  ตอน  คือ 

  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของวิทยากร/อาจารยประจํากลุม 

 3.  คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งอันจะนําไปสูการปรับปรงุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  จึงขอความอนุเคราะห
ตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงหรือที่ตรงกบัความคิดเห็นของทาน  และกรุณาตอบทุกขอคาํถาม  เพื่อความสมบูรณของขอมูล 

******************************************************** 
ช่ือวิทยากร/อาจารยประจํากลุม..................................................................................................................................... 
ช่ือชุดวิชาท่ีเขาอบรม..................................................................................................................................................... 
ระหวางวันท่ี.........................................................................................................ณ...................................................... 
ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอง (  )  หรือเติมขอความในชองวาง  ตามความเปนจรงิเกี่ยวกับตัวทาน 
1.  เพศ           (    )  1. ชาย      (    )  2. หญิง 
2.  อายุ…………..ป 
3. ทานเขาศึกษาในระดับ   (    )  1. ปริญญาตรี      (    )  2. บัณฑิตศึกษา 
4.  ทานเขาศึกษาในหลักสูตร....................................................................................................................... 
5.  สาขาวิชาที่เขาศึกษา   
 (    ) 1. ศิลปศาสตร                    (    ) 2. ศึกษาศาสตร                               (    ) 3. วิทยาการจัดการ 
 (    ) 4. นิติศาสตร                         (    ) 5.วิทยาศาสตรสุขภาพ                   (    ) 6. เศรษฐศาสตร 
 (    ) 7. มนุษยนิเวศศาสตร           (    ) 8. รัฐศาสตร                                     (    ) 9. สงเสริมการเกษตรฯ 
 (    ) 10. นิเทศศาสตร                    (    ) 11.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      (    ) 12. พยาบาลศาสตร       
6. ปการศึกษาที่สมัครเขาศึกษาลาสุด........................................................................... 
7.  ภูมิลําเนาปจจุบัน  
 (    )  1.กรุงเทพมหานคร                      (     )  2.ภาคกลาง                               (     )  3.ภาคตะวันออก                              
 (     )  4.ภาคเหนือ                                  (     )  5.ภาคใต                                    (     )  6.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
 

ตอนที่ 2 ความคดิเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
8. ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (     ) 1. ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น (     ) 2. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู (     ) 3. ไดนําความรูไปพัฒนาตนเอง 
 (     ) 4. ไดนําความรูไปพัฒนางาน (     ) 5. ไดนําความรูไปใชใหเกิดรายไดพิเศษ (     ) 6. ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 (     ) 7. ทําใหเปนที่ยอมรับของผูบังคับและเพื่อนรวมงาน  
 (     ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................................. 
9.  ทานมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับใด  
 (     )  5. มากที่สุด                       (     )  4. มาก           (     )  3. ปานกลาง                      
 (     )  2. นอย                              (     )  1. นอยที่สุด          
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แบบประเมินนักศกึษา 

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของวิทยากร/อาจารยประจํากลุม 
คําช้ีแจง ขอใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคณาจารยตามความเปนจริง เพื่อประโยชนในการพัฒนาดานการเรียนการ

สอนโดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางในทุกคําถาม ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา 

รายละเอียด 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย  
(2 )  

นอย
ท่ีสุด
(1) 

1. มีวัตถปุระสงคการสอนหรือการจัดกจิกรรมชดัเจน      
2. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม      
3. การแตงกายมคีวามเหมาะสม      
4. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม      
5. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย      
6. สามารถสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู          
7. มีเทคนิคในการกระตุนใหนักศกึษาใชความคดิ      
8. สามารถกระตุนนักศกึษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม      
9. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนักศกึษาเกดิการเรียนรู      
10. สรางคําถามและตอบคําถามนักศกึษาไดอยางชดัเจน      
11. มีการประเมินผลโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน ผลงาน การนําเสนอผลงาน 

คุณภาพงาน เปนตน 
     

12. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา      
13. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู      
14. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย      
15. สื่อ/เทคโนโลยีที่ใชชวยใหเขาใจเนื้อหาสาระมากขึ้น      
16. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล      
17. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบตัิจริง ในสถานการณจริงหรือ 
       สถานการณจําลอง 

     

18. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน      
19. เปดโอกาสใหนกัศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองและแนะนําแหลงคนควา

เพิ่มเติม 
     

20. แนะใหนักศึกษารูจักวิเคราะหสาระ      
 
    21.  สิ่งที่ประทับใจในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนในครั้งนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (    ) 1. วิทยากร/อาจารย (     ) 2. กิจกรรม (     ) 3. สื่อการสอน 
 (    ) 4. การมีปฏิสัมพันธตอกัน (     ) 5. วิธีการประเมินผล (     ) 6. อื่นๆ (ระบุ)................................. 
 






