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ได้รับทุนอุดหนุนการวจัิยสถาบันจากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  พ.ศ.2551 



ค ำน ำ 
 

การวจิยัเร่ือง ประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 23  
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปี
งบประมาณ 2551  จดัท าข้ึนจากการท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการ (ก.พ.ร.) ได้
ให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยก าหนดกรอบการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 7 ประเด็นเพื่อประเมินผลหลกัสูตรและการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในตวับ่งช้ีท่ี 
23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.)
ให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงตอ้งการให้มีการประเมินประสิทธิภาพของ
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดีโดยไดรั้บความร่วมมือคณาจารย์
สาขาวิชาต่างๆ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพทุกท่าน ท่ีได้ให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ 
โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาวจิยัสถาบนัทุกท่านท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าอนัเป็น 

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานวจิยัฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 
 

                                                                                             คณะผูว้จิยั 

                         สิงหาคม  2552 
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ตวัช้ีวดัท่ี 23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ 2551 

ผู้วจัิย   รองศาสตราจารย ์ดร.สมคิด  พรมจุย้ และผูอ่ื้น 
ปีทีท่ าวจัิยแล้วเสร็จ 2552 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การวจิยัคร้ังน้ีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียน 

การสอนของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เพื่อประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตามประเด็นการ
พิจารณา 7 ขอ้ตวัช้ีวดัท่ี 23 ของ ก.พ.ร. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพ
การปฏิบติังานของวิทยากร  โดยจ าแนกตามสาขาวิชาโดยจ าแนกตามสาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชา 
และเพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัในการ
จดัการเรียนการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 การวจิยัคร้ังน้ีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ คณาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 299 
คน นกัศึกษาท่ีเขา้รับอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3,696 คน และเจา้หน้าท่ีจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 8 หน่วยงาน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามคณาจารย ์
แบบสอบถามนักศึกษาและแบบบนัทึกขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถาม การรวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลงัดว้ยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe)  
การทดสอบค่าไคสแควร์ และน าเสนอในรูปตาราง 
 

ผลการวจิัย 
1. ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีดงัน้ี 

1.1 หลกัสูตรท่ีเปิดสอน จ านวน 75 หลกัสูตรจ าแนกเป็นระดบัประกาศนียบตัร/ปริญญาตรี  
 
 



ข 

จ านวน 53 หลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 22 หลกัสูตร และในหลกัสูตรดงักล่าวมีการ
ก าหนดใหน้กัศึกษาเรียนชุดวชิาเลือกเสรี/คน้ควา้อิสระ จ านวน 58 หลกัสูตร รวมทั้งส้ิน 73 ชุดวชิา 

1.2 ชุดวชิาท่ีเปิดสอนชุดวชิา  จ  านวน 566 ชุดวชิา  จ  าแนกเป็นชุดวชิาระดบัประกาศนียบตัร/ 
ปริญญาตรี จ านวน  389 ชุดวิชา และระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 177  ชุดวิชา มีการผลิตและเปิด
สอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ  านวน 42 ชุดวิชา แยกเป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 14 ชุดวิชา 
ระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 28 ชุดวชิา  

1.3 การจดัใหน้กัศึกษาเขา้ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีจ านวน 6 สาขาวชิา 18 ชุดวชิา  27 คร้ัง มี 
จ านวนนกัศึกษาเขา้รับการฝึก จ านวน 1,908 คน  

1.4 การจดัประสบการณ์วชิาชีพให้กบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 12 สาขาวชิา จ  านวน 36  
ชุดวิชา จดัอบรม จ านวน 198 คร้ัง มีนกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมจ านวน 17,105  คน และมีการจดั
ประสบการณ์วิชาชีพให้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  10 สาขาวิชา  จ  านวน 29 ชุดวิชา จ านวน 27  
คร้ัง มีนกัศึกษาเขา้รับการอบรม จ านวน 2,341 คน   

1.5 มหาวทิยาลยัจดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหค้ณาจารย ์12 สาขาวชิา จ  านวน 345 เคร่ือง  
และคณาจารย์ประจ าส านักต่างๆ จ านวน 46 เคร่ือง  จดัให้มีบริการห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาท่ีศูนย์วิทยบริการจ านวน 10 ศูนย์ทั่วประเทศจ านวน 40 เคร่ือง และจัดบริการห้อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีอาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา
ราชการ จ านวน 10 เคร่ือง  มีนกัศึกษาเขา้รับบริการ จ านวน 2,900  คน  

1.6 ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด มสธ. มีจ านวน 372,586 คน   
2. ประเมินและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของคณาจารยส์าขาวชิาต่างๆ ของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ้ตวัช้ีวดัท่ี 23 ของ ก.พ.ร. โดย
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา  พบวา่  

2.1  ประเด็นท่ี 1  
2.1.1 คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา และ 

หลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 96.2 
2.1.2 เปรียบเทียบการมีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา และ 

หลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษาของคณาจารย ์แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ี
ระดบั .05 

2.2 ประเด็นท่ี 2   

2.2.1 คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น 



ค 

รายบุคคลระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 76.9 
2.2.2 เปรียบเทียบคณาจารยมี์การวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น 

รายบุคคล ระดบัปริญญาตรี แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ในกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหรือการใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท/์Internet  
( = 10.221) และการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิาต่างๆ ( =8.448) 

2.2.3 คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น 
รายบุคคลระดบับณัฑิตศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 93.5 

2.2.4 เปรียบเทียบคณาจารยมี์การวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น 
รายบุคคล ระดบับณัฑิตศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 
ในทุกกิจกรรม 

2.3 ประเด็นท่ี 3   
2.3.1 คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 

ส าคญัโดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 83.8-87.5) 

2.3.2 เปรียบเทียบคณาจารยมี์ความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 
ส าคญั โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน 
แยกตามกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 ในทุกกิจกรรม  

2.4 ประเด็นท่ี 4   
2.4.1 คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

ของอาจารยแ์ละนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก-มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.0   
2.4.2 เปรียบเทียบคณาจารยมี์ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาการ 

เรียนรู้อาจารยแ์ละนกัศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 
2.5 ประเด็นท่ี 5  

2.5.1 คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ 
การเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และ
การประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 83.5 

2.5.2 เปรียบเทียบคณาจารยมี์การประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั 
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สภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้
และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา  พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในกิจกรรมการ
ประเมินผลชุดวชิาฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะโดยการใหค้ะแนน P C R  ( =11.908) 

2.6 ประเด็นท่ี 6   
2.6.1 คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อ 

พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.7 
2.6.2 เปรียบเทียบคณาจารยมี์การน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อ 

พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  แยกตามกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกิจกรรมการน าผลการประเมินการอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วิชาชีพมา
ใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น เม่ือนกัศึกษาท ากิจกรรมรายบุคคล จะพบขอ้บกพร่อง
ของนกัศึกษา แลว้น าขอ้บกพร่องนั้นมาอธิบาย  หรือให้กิจกรรมเพิ่ม  หรือบอกจุดบกพร่องเพื่อให้
นกัศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองนั้น ๆ ฯลฯ  ( = 7.280) 

2.7 ประเด็นท่ี 7   
2.7.1 มีคณาจารยท์  าวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันา 

ผูเ้รียนทุกส่ือ จ านวน 237 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.3 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และคณาจารยมี์การน า
ผลวจิยัเพื่อพฒันาส่ือไปพฒันาผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก-มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.0  

2.7.2 เปรียบเทียบคณาจารยมี์การวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผล 
ไปใช้พฒันาผูเ้รียน (ระดับของการพฒันาผูเ้รียนจากการท าวิจยัเพื่อพฒันาส่ือ) แยกตามกลุ่ม
สาขาวชิา พบวา่ ไมมี่ความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 
3. ประเมินและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของ 
วทิยากร  โดยจ าแนกตามสาขาวชิา และกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ 

3.1 นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
ท่ีสุด ( X  = 4.54) รายการท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรกคือเปิดโอกาส
ให้นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง (X  = 4.68 ) รองลงมาคือ อาจารยมี์ความพร้อมท่ีจะสอน/
อบรม การแต่งกายมีความเหมาะสม สามารถสรุปสาระส าคญัให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้  เปิด
โอกาสให้ท ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน สามารถถ่ายทอดเน้ือหาได้ชดัเจน 
เข้าใจง่าย มีความผูกพนัและเอ้ืออาทรต่อนักศึกษา สามารถกระตุ้นนักศึกษาให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด  สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ 
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เรียนรู้  สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน เปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง
ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง และการตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 

3.2 ประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากรแยกตาม 
สาขาวชิาท่ีสังกดั พบวา่ นกัศึกษาสาขาวชิาท่ีมีความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ  
ศิลปศาสตร์ ( X  = 4.57)   ศึกษาศาสตร์ ( X  = 4.58) นิติศาสตร์ ( X  = 4.58)  วทิยาศาสตร์สุขภาพ  
( X  = 4.52)  มนุษยนิเวศศาสตร์ ( X  = 4.65)  รัฐศาสตร์ ( X  = 4.50)  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
( X  = 4.55)  และพยาบาลศาสตร์ ( X  = 4.82)  นกัศึกษาสาขาวิชาท่ีมีความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก คือ วิทยาการจดัการ ( X  = 4.44)  เศรษฐศาสตร์ ( X  = 4.42)  นิเทศศาสตร์ ( X  = 4.42)  และ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( X  = 4.43)   

3.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร แยกตามสาขาวิชา 
พบว่า มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  และเม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่
ภายหลงัดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe)  พบวา่ มีนกัศึกษาสาขาวิชาท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีดงัน้ี 

3.3.1 ศิลปศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์    
3.3.2 ศึกษาศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากวทิยาการจดัการและพยาบาลศาสตร์    
3.3.3 วทิยาการจดัการ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนิติศาสตร์  มนุษยนิเวศศาสตร์  

และพยาบาลศาสตร์  
3.3.4 นิติศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์ และวทิยาการจดัการ    
3.3.5 วทิยาศาสตร์สุขภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์    
3.3.6 เศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์    
3.3.7 มนุษยนิเวศศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนิเทศศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ 

เทคโนโลย ีและวทิยาการจดัการ    
3.3.8 รัฐศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์    
3.3.9 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์    
3.3.10 นิเทศศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากมนุษยนิเวศศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์  
3.3.11 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์ และ 

มนุษยนิเวศศาสตร์ 

3.3.12 พยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนกัศึกษาเกือบทุกสาขาวชิา  
ยกเวน้ มนุษยนิเวศศาสตร์  
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3.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร  แยกตามกลุ่ม 

สาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ภายหลงัดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe)  พบวา่ มีนกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาท่ีมีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีดงัน้ี 

3.4.1 กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มสาขาวชิา 
วทิยาศาสตร์สุขภาพ  

3.4.2 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่ม 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

3.4.3 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มีความคิดเห็น แตกต่างจากกลุ่มสาขาวชิา 
สังคมศาสตร์และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.   ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญัในการ 
จดัการเรียนการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

1.1 ผลการวจิยัพบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดั 
การศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด  แต่ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการจดั
การศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เช่น กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) เป็นตน้ ดงันั้นมหาวิทยาลยัควรส่งเสริมให้
คณาจารยมี์ความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
ใหท้นัสมยัมากยิง่ข้ึนโดยจดัสัมมนาทางวชิาการ จดัท าขอ้มูลต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ทาง  
Web page ของมหาวทิยาลยั เสียงตามสาย หรือข่าวรายวนั เป็นตน้ 

1.2 มหาวทิยาลยัควรก าหนดเป็นมาตรการหรือแนวปฏิบติัใหค้ณาจารยมี์การวิเคราะห์ 
ศักยภาพของผู ้เรียนและเข้าใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคลในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมการสอนเสริมแบบเขม้พิเศษ การ
สอนเสริมผา่น Internet/ดาวเทียม และการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาต่าง ๆ ท่ีมีผลการวิจยัอยูใ่น
ระดบันอ้ย 

1.3 มหาวทิยาลยัควรส่งเสริมใหค้ณาจารยมี์ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ 
พฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา ใหม้ากยิง่ข้ึนโดยจดัสัมมนา หรือจดัอบรมเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น การจดัการเรียนการสอนดว้ยระบบ e-Learning การสอนผา่น CD เสียง การ 
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สอนผ่าน VCD เป็นต้น หรือก าหนดเป็นนโยบายให้คณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ตอบข้อซักถาม 
ปัญหา หรือแนะแนวทางการเรียนและปัญหาอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียนการสอนให้นกัศึกษา  โดยผา่น
ทางกระดานสนทนาในระบบ Internet โดยอาจก าหนดเป็นช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละวนั เป็นตน้ 

1.4 มหาวทิยาลยัควรก าหนดเป็นมาตรการหรือแนวปฏิบติัใหค้ณาจารยมี์การ 
ประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน และอิงพฒันาการของ
ผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยอาจ
จดัท าเป็นแบบการประเมินผล(กลาง) ท่ีได้มาตรฐานเพื่อใช้ประเมินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาง
มหาวทิยาลยัจดัข้ึน  

1.5 มหาวทิยาลยัควรน าผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนเสริม การจดั 
อบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ การสอนเสริมพิเศษ การอบรมเขม้พิเศษ แจง้ให้คณาจารย์
ทราบทุกคร้ังท่ีมีการจดักิจกรรม เพื่อน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

1.6 มหาวทิยาลยัควรน าผลการวจิยัการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ 
ผูเ้รียนเป็นส าคญัน้ีเผยแพร่ให้คณาจารยท์ราบ โดยอาจแจง้ผลการวิจยัให้สภาวิชาการทราบ หรือ 
แจง้ประธานคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาทราบเพื่อแจง้คณาจารยใ์นสาขาวิชา หรือน าผลการวิจยั
เผยแพร่ทาง Web page ของมหาวิทยาลยัทั้งในระบบ Intranet และ Internet เพื่อให้คณาจารยน์ าผล
การประเมินไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

1.7 มหาวทิยาลยัควรก าหนดเป็นนโยบายส่งเสริมใหค้ณาจารยมี์การท าวจิยัเพื่อพฒันา 
ส่ือต่างๆ และมีนโยบายส่งเสริมใหส้าขาวชิาประเมินผลชุดวชิาทุกชุดวชิาท่ีเปิดสอนให้มากยิง่ข้ึน 
เพื่อน าผลไปใชพ้ฒันาส่ือ/ผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 ในการท าวจิยัคร้ังน้ีมีการจดัเก็บขอ้มูลจากคณาจารยท่ี์ท าการสอนใน 12 สาขาวชิา 

เท่านั้น แต่มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชยงัมีคณาจารยป์ระจ าส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา และ
คณาจารยส์ านกัทะเบียนและวดัผล ท่ีท าหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัชุดวชิา ส่ือการสอนและการวดัผล
ประเมินผลการศึกษาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษาทางไกล ดงันั้นในการวจิยัคร้ังต่อไปควร
มีการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากคณาจารยป์ระจ าส านกัดว้ย 

2.2 การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการเรียนการสอน 
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ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เก่ียวขอ้งกบัคณาจารยส์าขาวิชา/ส านกั ดงันั้นมหาวิทยาลยั
ควรมีนโยบายใหจ้ดัท าเป็นชุดโครงการวจิยัท่ีด าเนินการวจิยัการประเมินประสิทธิภาพของการสอน
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2.3 การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการเรียน 
การสอนของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน เช่น สาขาวิชา ส านกั
ต่างๆ เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีลกัษณะรวมบริการประสานภารกิจ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
การจัดการเรียนการสอนจึงกระจายอยู่ตามภารกิจและพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้ น
มหาวทิยาลยัควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคัญของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเดียวกัน ง่ายต่อการค้นคว้า และเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้
ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัต่อไป 
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Abstract 
 
          The objectives of  this research were to : 1) study information relating to instruction provision 
of  Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) in terms of  learning program structure,  
number of  credits/practical learning hours, number of  opening programs/courses/ elective 
courses/independent study courses, number of instruction hours/record of intensive training on 
professional experience, number of  e-learning courses, number of  hours  for providing computer 
service to the students, and number of users of  library; 2) evaluate opinions relating to instruction of   
faculty in various schools of  STOU based on 7 topics of  the  23 th Indicator of  the Office of the 
Commission on Civil Service System Development ; and 3) evaluate opinions of  the STOU students 
relating to efficiency of  the faculty’ learner-centered instruction.  
         The studied samples consisted of  242 STOU faculty,  3,286 students attending intensive 
trainings  on professional experience courses, and  staffs  from  8  relevant  offices. The instruments 
used in data collection comprised questionnaires for inquiring  faculty and students and  data record.  
Data collection was done by using questionnaires  and  documents  concerning distance education of  
STOU. Content analysis, percentage, mean, and standard deviation were employed for data analysis.  
        The research findings revealed that: 1) information relating to instruction provision of  STOU 
was found that :  a) 75  opening programs of  STOU included 53 certificate/bachelor’s degree level 
programs, 22  master’s degree level programs, and 58 programs assigning the students to study  
totally 73 elective /independent study courses; b) 566 opening courses included 389 certificate/ 
bachelor’s degree level courses, 177  master’s degree level courses, and 42 e-learning courses 
comprising 14 bachelor’s degree level courses and 28 bachelor’s degree level courses; c) 27 skill 
supplementary trainings of  18 courses from 6 schools were provided to 1,908 students; d)  198 
intensive trainings of  36 professional experience courses from 12 schools were provided to 17,105 
bachelor’s degree students and  27 intensive trainings of  29 professional experience courses were 
provided to 2,341 master’s degree students from 10 schools ; e) service of computer rooms were  



จ 
provided to the STOU students at 10 Regional  distance Education Centers throughout the country 
for 40  computers  and that for 2,900  master’s degree students at the Academic Building 3, Floor 2 
on Monday-Friday during office hours.; and f)  there were 372,586 users of library services; 2) 
evaluation of  opinions relating to instruction of   faculty in various schools of STOU based on 7 
topics of  the  23 th Indicator of the Office of the Commission on Civil Service System Development  
was found that: a) 1st topic most faculty had knowledge, understanding and target of education 
provision and university level programs at the highest level (96.2%); b) 2nd topic most faculty had 
analyzed learner potential and understood  individual learners of  the master’s degree level at the 
highest level (85.8%); c) 3rd topic most faculty had capability in learner-centered  experience 
provision by reducing transfer, knowledge, increment of actual practice, and learning exchange 
between faculty and students at the highest level in 3 out of 4 activities (83.8-87.5 %) ; d) 4th topic 
most faculty had capability in technology utilization for learning development of faculty and students 
at the high-highest level (85.0%) ; e) 5th most faculty had instruction evaluation in accordance with 
learning situation which provided  to learners  and based on learners’ development in order to 
evaluate  for developing learning and evaluating  learning by recognizing personal difference at the 
highest level (83.5%) ; f) 6th topic most faculty had utilized the evaluation for changing instruction in 
order to develop learners potentially at the highest level (80.7%) ; g) 7th topic some faculty had 
conducted research for developing learning media of learners   and utilizing every media to develop 
232 learners  (77.6 %)  at the high level . Some faculty had applied  research  results to develop 
media for developing learners at the high-highest level (83.0 %) ; and 3) evaluation of  opinions of  
the STOU students relating to efficiency of  the faculty’ learner-centered instruction was found that:  
a) 3,012 students were satisfied with overall instruction system of  STOU at the highest level 
(92.0 %); and b) opinions of the students relating to efficiency of  the faculty’ learner-centered 
instruction were at the highest level ( X = 4.51) . The opinion which the students were satisfied with 
at the first highest level was that the faculty disclosed the students to have self-searching knowledge 
( X = 4.66), followed by the faculty had readiness, could summarize  critical content  to the students 
in order to create learning,   gave opportunity to do activities with learning exchange  among 
learners,   could  transfer content clearly and understandably, incited the students to participate in 
activities, created atmosphere facilitating learning, and  gave opportunity to the students to do 
practical activities in actual situation or simulation.  
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บทที ่1 

บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการวจิัย 
 ในยุคปฏิรูปการศึกษา เป็นช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
วธีิการจดัการเรียนการสอน จึงไดป้รับเปล่ียนไปตามบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง  เพื่อสร้างและ
พฒันาก าลงัคนท่ีมีความสามารถ มีความคิดวเิคราะห์ สามารถแกปั้ญหา และตระหนกัถึงปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน เพื่อจะน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เม่ือมีการประกาศใช้
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ค าวา่ “ผูเ้รียนเป็นส าคญั” ไดถู้กบญัญติัข้ึนใน หมวด 4 
มาตรา 22 วา่ดว้ย “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองได ้ และถือว่า ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ” 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการ (ก.พ.ร.) ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยก าหนดกรอบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเพื่อประเมินผลหลกัสูตร
และการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในตวับ่งช้ีท่ี 23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ “อาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลยัมีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความ
แตกต่างเฉพาะตวัของนิสิตนกัศึกษา และการจดัให้นิสิตนกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
มากท่ีสุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้วิจยัโดยอิสระในรูปโครงการวิจยัส่วนบุคคล การ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกเรียนไดห้ลากหลายวชิาทั้งในและนอกคณะ การเปิดรายวิชาเลือก
เสรีท่ีครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน
ห้องปฏิบติัการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอยา่งพอเพียง มีการจดัสัมมนา จดัประชุม
เชิงปฏิบติั จดัท าโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุด
และระบบสืบคน้ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอท่ีจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง” 
  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.)ให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั จึงตอ้งการให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยก าหนด
ประเด็นในการประเมิน 7 ขอ้ คือ 1) คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจรู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา 
และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 2) คณาจารยมี์การวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล  3) คณาจารยมี์ความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการ
ลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน 4) คณาจารยมี์
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ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน  5) คณาจารยมี์การ
ประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน  และอิงพฒันาการของ
ผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  6)  คณาจารยมี์การน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 7) คณาจารยมี์การวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนของผูเ้รียนและน าผลไปใช้
พฒันาผูเ้รียน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
2.1  เพื่อศึกษาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

(โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในประเด็นจ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมงเรียนใน
ภาคปฏิบติั จ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ชุดวิชาท่ีเปิดสอน ชุดวิชาเลือกเสรี/คน้ควา้อิสระ จ านวน
ชัว่โมง/สถิติการอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชุดวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) จ  านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการให้นักศึกษาใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
จ านวนผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด)  

2.1 เพื่อประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการ 
เรียนการสอนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ้ตวัช้ีวดัท่ี 23 ของ 
ก.พ.ร.  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 
ประจ ากลุ่มในการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอน  โดยจ าแนกตามสาขาวชิา และกลุ่มสาขาวชิา 

2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใน 
การจดัการเรียนการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

3. ขอบเขตของการวจิัย 
3.1 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของคณาจารยส์าขาวชิาต่างๆ  

ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 3.2  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล เป็นคณาจารยป์ระจ าสาขาวิชาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ี
ท าหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอน 12 สาขาวชิา จ  านวน 299 คน และนกัศึกษา จ านวน 3,696 คน 
 3.3   ตวัแปรส าคญัในการประเมิน ประกอบดว้ย 
 3.3.1  ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประกอบดว้ย โครงสร้างหลกัสูตรการเรียนการสอนในประเด็นจ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชัว่โมง
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เรียนในภาคปฏิบติั จ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอนชุดวิชาเลือกเสรี/คน้ควา้อิสระ จ านวนชัว่โมง/สถิติ
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชุดวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) จ  านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการให้นักศึกษาใช้ห้องคอมพิวเตอร์ จ  านวน
ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด  
 3.3.2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของคณาจารย ์สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช โดยมีประเด็นการพิจารณา 7 ขอ้ ของตวัช้ีวดัท่ี 23 ของ ก.พ.ร. ประกอบดว้ย 
  1) คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจรู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา และหลกัสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา   
  2) คณาจารยมี์การวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
  3) คณาจารยมี์ความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
การลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน  
  4) คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผูเ้รียน  
  5) คณาจารยมี์การประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ี
จดัให้ผูเ้รียน  และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการประเมิน
เพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
  6) คณาจารยมี์การน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาให้เต็ม
ตามศกัยภาพ และคณาจารยมี์การวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนของผูเ้รียนและน าผลไปใช้พฒันา
ผูเ้รียน   
  7) คณาจารยมี์การวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันา
ผูเ้รียน 

3.3.3  ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากรประจ า 
กลุ่มในการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอน 
 

4. ข้อจ ากดัในการวจิัย 
การเปรียบเทียบขอ้มูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อของ
ตวัช้ีวดัท่ี 23 ของ ก.พ.ร.  แยกตามกลุ่มสาขาวชิา นั้นเน่ืองจากคณาจารยแ์ต่ละสาขาวิชามีนอ้ยพอจดั
กลุ่มสาขาวิชาแลว้น าไปเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติไคสแควร์ ท าให้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงในการท า
ไคสแควร์ ผลท่ีไดจึ้งอาจมีความคลาดเคล่ือนไปบา้ง 
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5. นิยามเชิงปฏบิัติการ 

การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การตรวจสอบ 
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตามประเด็น
การพิจารณา 7 ขอ้ของตวัช้ีวดัท่ี 23 ของ ก.พ.ร. รายละเอียดระบุไวใ้นขอบเขตของการวจิยั 

กระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจดัการศึกษาท่ียดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุก  
คนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด โดยกระบวนการ
จดัการศึกษาจะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

การจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หมายถึง มหาวิทยาลยัเปิดท่ี
ใชร้ะบบการศึกษาทางไกลท่ีเอ้ืออ านวยใหน้กัศึกษาสามารถใชเ้วลาวา่งศึกษาดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้ง
มาเขา้ชั้นเรียนตามปกติ โดยนกัศึกษาสามารถศึกษาจากส่ือประสมประเภทส่ิงพิมพใ์นรูปแบบของ
เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบติั เทปเสียงประกอบชุดวิชา และหนงัสืออ่านประกอบต่างๆ รายการ
วทิยกุระจายเสียง รายการวทิยโุทรทศัน์ และการสอนเสริมตามศูนยบ์ริการการศึกษา 

คณาจารย์ หมายถึง อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีท าหนา้ท่ีสอนในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา

อุดมศึกษา  หมายถึง คณาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีความรู้ความเขา้ใจรู้เป้าหมายของ
การจดัการศึกษา หลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และการจดัการศึกษาทางไกล 

 คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง 
คณาจารยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลตามกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จดัข้ึนโดยยึด
หลกัความสอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการลดการ
ถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หมายถึง คณาจารย์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ใน
กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จดัข้ึนในระบบการเรียนการ
สอนทางไกลเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ โดยผูส้อนมีการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน 

คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
ผู้เรียน หมายถึง คณาจารยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีใน
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การพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียนในกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ี มสธ.จดัข้ึนใน
ระบบการเรียนการสอนทางไกล 

คณาจารย์มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียน  และอิงพัฒนาการของผู้เรียน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อ
ตั ด สินผลการ เ รียน รู้ โดยค า นึ งถึ งความแตก ต่ างระห ว่ า ง บุคคล  หมาย ถึ งคณาจารย์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้
ท่ีจัดให้ผู ้ เ รี ยน   และ อิงพัฒนาการของผู ้เ รี ยน ในกิจกรรมการจัดการ เ รียนการสอนท่ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จดัข้ึนในระบบการเรียนการสอนทางไกล 

คณาจารย์มีการน าผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพ หมายถึง คณาจารยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการน าผลประเมินในกิจกรรมการ
จดัการเรียนการสอนท่ี มสธ.จดัข้ึนในระบบการเรียนการสอนทางไกลมาปรับเปล่ียนการเรียนการ
สอนเพื่อพฒันาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

คณาจารย์มีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
หมายถึง คณาจารยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีการวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หมายถึง สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประกอบดว้ย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจดัการ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหมายถึง สาขาวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช ประกอบด้วย  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ หมายถึง สาขาวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช ประกอบดว้ย สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

การสอนเสริมแบบปกติ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้มีข้ึนเพื่อมุ่ง
เสริม เน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาดว้ยตนเอง ให้นกัศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจเพิ่มมากยิง่ข้ึน โดยคณาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ี
มหาวิทยาลยัมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเป็นอาจารยส์อนเสริม  ทั้งน้ี การเขา้รับฟังการสอนเสริม
นกัศึกษาไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
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การสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ  หมายถึง กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ทางวิชาการท่ีมุ่งเน้นให้
นกัศึกษาไดรั้บการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ตลอดจนพฒันาความรู้ ความ
เขา้ใจของนกัศึกษาให้เพิ่มพูนมากยิ่งข้ึนนอกเหนือจากการศึกษาจากส่ือเอกสารการสอน  หรือส่ือ
อ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลยัมาแลว้ 

การอบรมเข้มชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพทุกสาขาวิชาในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นภาคทฤษฎีโดยนกัศึกษาตอ้งเขา้สอบในสนามสอบ และภาคปฏิบติัท่ีนกัศึกษาทุกคนตอ้ง
เข้าอบรมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดให้ มีระยะเวลาในการเข้าอบรมจ านวน 4 ½ วนั 
นกัศึกษาทุกสาขาวิชาจะสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดงักล่าวไดใ้นภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา หรือเหลือชุดวิชาไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ย ทั้งน้ีก าหนดให้มีการประเมินผลคะแนน
นกัศึกษาระหวา่งการเขา้อบรมเขม้ฯ และการสอบภาคปฏิบติัในสนามสอบ เท่ากบั 60:40 

การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา หมายถึง การจดัอบรมในชุดวิชาท่ีมีเน้ือหาค่อนขา้งยากเพื่อให้
ความช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีศึกษาชุดวิชาในโครงสร้างหลกัสูตรเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยก็จะ
ส าเร็จการศึกษาหรือนกัศึกษาท่ีใกลจ้ะหมดระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรแต่ยงัสอบไม่ผา่นใน
ชุดวิชาท่ีจดัอบรมเขม้พิเศษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ภาค การศึกษาให้มีโอกาสส าเร็จการศึกษาตาม 
ระยะเวลาการอบรมจ านวน 4 ½ วนั   หรือ 2 ½ วนั โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาท่ีจดัการ
อบรมเขม้พิเศษในวนัสุดทา้ยของการอบรมมีการจดัสอบเพื่อประมวลผลสอบ เสมือนการเขา้สอบ
ในสนามสอบจริง ทั้งน้ี การเขา้รับการอบรมเขม้พิเศษให้นกัศึกษาสมคัรเขา้อบรมตามความสมคัร
ใจของนกัศึกษา 

การให้คะแนน P C R (Participation Contribution Result)  หมายถึง รูปแบบการ
ประเมินผลท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ในการประเมินผลการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วชิาชีพของสาขาวชิาต่างๆ  ซ่ึงมีความหมายคือ 

P   ยอ่มาจาก   Participation แปลวา่ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
C   ยอ่มาจาก   Contribution แปลวา่ การน าเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 
R   ยอ่มาจาก   Result แปลวา่ คุณภาพของผลงาน  
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกบัคุณภาพการปฏิบัติงานของวทิยากรประจ ากลุ่มในการ 

จัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน หมายถึง ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยั 



7 
 

 

สุโขทยัธรรมาธิราช  และความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของอาจารยด์ว้ยการถ่ายทอดความรู้ของ
วทิยากร การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การสรุปสาระส าคญัการเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้
ท ากิจกรรรมฝึกปฏิบติั การใชเ้อกสารประกอบการสอน ความเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เป็นตน้ 

 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
6.1 น าผลการวจิยัไปก าหนดเป็นมาตรการ หรือแนวทางส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัมีการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการจดัการเรียนการสอนทางไกล 
6.2 น าผลการวจิยัไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 

ส าคญัสาขาวชิาต่างๆ ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 



 
 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
  การวิจัยเร่ืองประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตวัช้ีวดัท่ี 23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประจ า ปี งบประมาณ 2551  ผู ้วิ จ ัย ได้ ศึ กษ าข้อมู ล เ ก่ี ย วกับการจัดการ เ รี ยนการสอน
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัและขอ้มูลเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา โดยล าดบัเน้ือหาการ
น าเสนอดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2. ประเด็นการประเมินผล ตวัช้ีวดัท่ี 23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคญั 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  ข้อมูลเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
1.1  ปณธิาน  วสัิยทศัน์  พนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

     1.1.1 ปณธิาน 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะท่ีเป็มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึด
หลกัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบ
อาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพื่อสนองความตอ้งการของ
บุคคลและสังคม ด้วยการจดัระบบการเรียนการสอนทางไกล ซ่ึงใช้ส่ือการสอนทางไปรษณีย ์
วทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์และวิธีการอ่ืน ท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้
ชั้นเรียนตามปกติ  

     1.1.2 วิสัยทศัน์ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดท่ีใช้ระบบการศึกษา
ทางไกลชั้นน าของโลก ใหก้ารศึกษาตลอดชีวติส าหรับทุกคน (กองแผนงาน 2552 : 3-1) 

     1.1.3 พนัธกจิ 
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มี 4 พนัธกิจหลกัท่ีส าคญัท่ีรับใชส้ังคม คือ  
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(1) พฒันาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบณัฑิตทุกระดบัเพื่อตอบสนองต่อการพฒันา
ประเทศ (2) พฒันาทรัพยากรมนุษย ์รวมถึงพฒันาชุมชน องค์กร สถาบนัในสังคม เพื่อน าไปสู่สง
คมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ (3) วิจยัเพื่อส่งเสริมและพฒันาองคค์วามรู้และภูมิปัญญา
ไทย (4) อนุรักษ์ ศิลปะและวฒันธรรม และมีพนัธกิจสนับสนุน 1 พนัธกิจ ซ่ึงเป็นพนัธกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของมหาวิทยาลยั ท่ีท าหน้าท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานของทุกพนัธกิจ 
และการพฒันาองคก์รโดยรวม (กองแผนงาน 2552 : 3-1) 
 

1.2  การแบ่งส่วนราชการ 
 มหาวทิยาลยัแบ่งส่วนราชการออกเป็นดงัน้ี 

     1.2.1 สาขาวิชาต่างๆ 12 สาขาวชิา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผดิชอบงานดา้นวชิาการ  
ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.2.2  สถาบัน ส านักต่างๆ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนบัสนุน ท าหนา้ท่ีประสานงานการ 
จดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั (ส านกัทะเบียนและวดัผล 2551 : 9-11) ดงัน้ี  

1) สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
2) สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
3) สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
4) สาขาวชิานิติศาสตร์ 
5) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
6) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
7) สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ 
8) สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
9) สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
10) สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
11) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12) สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

1) ส านกัวชิาการ 
2) ส านกัทะเบียนและวดัผล 
3) ส านกับรรณสารสนเทศ 
4) ส านกับณัฑิตศึกษา 
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    1.2.3 ศูนย์วิทยพัฒนา  นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัมีการจดัตั้งศูนยว์ิทยพฒันา จ านวน 10 
ศูนย ์เพื่อให้บริการดา้นการเรียนการสอน และบริการวิชาการกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคครอบคลุม
พื้นท่ีทัว่ประเทศ โดยแต่ละศูนยมี์ขอบเขตการบริการครอบคลุมจงัหวดัใกลเ้คียง 5-10 จงัหวดั ดงัน้ี 
(ศูนยป์ระสานงานประกนัคุณภาพการศึกษา 2551:2) 

1) ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชล าปาง 
2) ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชสุโขทยั 
3) ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชนครสวรรค ์
4) ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอุดรธานี 
5) ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอุบลราชธานี 
6) ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชนครนายก 
7) ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเพชรบุรี 
8) ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจนัทบุรี 
9) ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช 
10) ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชยะลา 

 
1.3 การจัดการศึกษา 

1.3.1  การจัดการศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ใชร้ะบบการเรียนการสอนทางไกล เพื่อถ่ายทอด 

ความรู้และประสบการณ์แก่นกัศึกษา ดว้ยการจดัสาระของหลกัสูตรเป็นชุดวิชาท่ีบูรณาการเน้ือหา
สาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบในรูปของชุด
การสอน เรียกว่า “ชุดวิชา” ซ่ึงแต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาค ชุดวิชาหน่ึงแบ่ง
หน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอนใชเ้วลาศึกษาประมาณ 12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาเป็นระบบทวภิาค ปีการศึกษาหน่ึงมี 2 ภาคการศึกษา 

5) ส านกับริการการศึกษา 
6) ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา 
7) ส านกัคอมพิวเตอร์ 
8) สถาบนัวจิยัและพฒันา 
9) ส านกัพิมพ ์ 

10) ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง 
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ปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ ในแต่ละภาคการศึกษานกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัร และระดบัปริญญาตรีจะตอ้งลงทะเบียนเรียนอยา่งนอ้ย 1 ชุดวิชาแต่ไม่เกิน 3 
ชุดวิชา ส่วนระดบับณัฑิตศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชาแต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชา 
จนกว่าจะครบจ านวนชุดวิชาตามท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตร โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เท่าของ
ระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตร 

หลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัจดัสอนท่ี 6 ระดบั คือ 
หลกัสูตรประกาศนียบตัร 1 ปีและ 2 ปี 
หลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปีและ 3 ปี 
หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
หลกัสูตรปริญญาโท 
หลกัสูตรปริญญาเอก 

ทุกหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรั้บรอง 
คุณวุฒิของผูส้ าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเท่ากบัคุณวุฒิของผูจ้บการศึกษา
จากมหาวิทยาลยัของรัฐโดยทัว่ไปและหากเขา้รับราชการจะไดรั้บบรรจุเป็นขา้ราชการพลเรือนใน
ต าแหน่งและอตัราเงินเดือนเช่นเดียวกบัผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัแห่งอ่ืน 

 

     1.3.2  หลักสูตรทีเ่ปิดสอน 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอน 12 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจดัการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  เศรษฐศาสตร์ 
มนุษยนิเวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2550 เปิดสอนจ านวน 75 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตร
ระดับประกาศนียบัตร 6 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 47 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 
(ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอก) 22 หลกัสูตร (ส านกัวชิาการ 2550) 
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สาขาวชิา 

จ านวนหลกัสูตร 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

ปริญญา
ตรี 

ประกาศ
นีย 
บัตร 

รวม 

1. สาขาวชิาศิลปศาสตร์                           - 2 - 5 4 11 
2. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์                        1 6 1 4 - 12 
3. สาขาวชิาวทิยาการ
จดัการ                   

- 2 - 10 - 13 

4. สาขาวชิานิติศาสตร์          - - - 2 2 4 
5. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ             

- 3 - 6 - 9 

6. สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์                     

- 1 - 1 - 2 

7. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์                       - 1 - 3 - 4 
8. สาขาวชิามนุษยนิเวศ
ศาสตร์   

- 1 - 6 - 7 

9. สาขาวชิารัฐศาสตร์                               - 1 - 2 - 3 
10.สาขาวชิาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์                      

- 2 - 5 - 7 

11. สาขาวชิานิเทศ
ศาสตร์                     

- 1 - 1 - 2 

12. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี        

- - - 2 - 2 

รวม 1 20 1 47 6 75 
 

1.4 ระบบการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

         1.4.1 ระดับปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชใช้ระบบการศึกษาท่ีเอ้ืออ านวยให้นักศึกษา
สามารถใชเ้วลาวา่งศึกษาดว้นตนเองโดยไม่ตอ้งมาเขา้ชั้นเรียนตามปกติ เป็นวิธีการศึกษาดว้ยระบบ
การศึกษาท่ีเรียกวา่ “ระบบการศึกษาทางไกล” 
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  ระบบการศึกษาทางไกลเป็นระบบการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีอยู่ใน
ทอ้งถ่ินต่างๆ สามารถศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความพร้อม ความสะดวก และความสนใจ
ของตนเอง จากส่ือประสมประเภทส่ิงพิมพใ์นรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบติั เทปเสียง
ประกอบชุดวิชา และหนังสืออ่านประกอบต่างๆ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทศัน์ 
และการสอนเสริมตามศูนยบ์ริการการศึกษา 
  เพื่อช่วยให้นกัศึกษาสามารถศึกษาดว้ยตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยั
ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนน้อยท่ีสุด มหาวิทยาลยัใช้ระบบการถ่ายทอดความรู้ เน้ือหาสาระ 
ประสบการณ์ รวมทั้งการประเมินผลการศึกษาดงัน้ี (ส านกัทะเบียนและวดัผล 2550: 16-38)  
 

     1)  การศึกษาจากวสัดุการศึกษาท่ีส่งให้ทางไปรษณีย์ 
  ก. เอกสารการสอนประจ าชุดวิชา เอกสารการสอนประจ าชุดวิชาประกอบด้วย
ค าอธิบายชุดวิชา วตัถุประสงค์ของชุดวิชา รายช่ือหน่วยการสอน วิธีการศึกษา ตลอดจนแผนการ
สอนของหน่วยต่างๆ เน้ือหาสาระในเอกสารการสอนจดัอยู่ในรูปบทเรียนแบบโปรแกรม ซ่ึง
นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาเอกสารการสอนทุกหน่วยอยา่งละเอียดพร้อมทั้งท ากิจกรรมตามท่ีไดก้ าหนด
ไวใ้นแต่ละหน่วย 
  ข. แบบฝึกปฏิบัติประจ าชุดวิชา ประกอบด้วยค าช้ีแจงในการใช้แบบฝึกปฏิบติั 
รายละเอียดเก่ียวกบัหน่วยการสอน แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลงัเรียน ท่ีวา่งส าหรับบนัทึก
สาระส าคญั ท ากิจกรรมและท ารายงาน รวมทั้งแบบทดสอบประจ าหน่วย 
  ค. เทปเสียง/ซีดีเสียงประจ าชุดวิชา มหาวิทยาลยัไดผ้ลิตเทปเสียง/ซีดีเสียงประจ า
ชุดวชิาใชคู้่กบัเอกสารการสอน เพื่อขยายเสริมหรือสรุปเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนให้ชดัเจน
ยิ่งข้ึน โดยจดัส่งให้นกัศึกษาพร้อมเอกสารสาระของเอกสารการสอน โดยปกติก าหนดปริมาณไม่
เกิน 4 มว้น หรือ 4 แผน่ต่อชุดวชิา ความยาวมว้น/แผน่ละ 60 นาที 
  ง. วีซีดีประจ าชุดวิชา บางชุดวชิาท่ีตอ้งการขยายความเขา้ใจในเน้ือหาสาระเอกสาร
การสอนประจ าชุดวชิาดว้ยเสียงและภาพเคล่ือนไหว มหาวทิยาลยัไดผ้ลิตวซีีดีประจ าชุดวิชาข้ึน เพื่อ
เสนอเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้ง เสริม เติมเตม็เน้ือหาสาระของชุดวิชา ปกติก าหนดปริมาณไม่เกิน 2 แผน่
ต่อชุดวชิา ความยาวแผน่ละ 60 นาที 
  จ. ซีดีรอมประจ าชุดวิชา มหาวิทยาลยัไดผ้ลิตชุดการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ประจ า
ชุดวิชาใชคู้่กบัเอกสารการสอนมีรูปแบบการน าเสนอลกัษณะมลัติมีเดียเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาสาระท่ี
จ าเป็นในเอกสารการสอนท่ีแสดงกระบวนการ สาธิต ทดลองหรือการเสนอเร่ืองราวเป็นกรณี ใน
ลกัษณะของส่ือประสมท่ีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ ปกติก าหนดปริมาณไม่เกิน 2 แผน่ต่อชุดวชิา 
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 นอกจากการศึกษาจากวสัดุการศึกษาส่งให้ทางไปรษณีย์แล้ว มหาวิทยาลัยให้บริการ
ส่ือการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กบันกัศึกษาและผูส้นใจในการศึกษาดว้ย
ระบบการเรียนการสอนทางไกลท่ีหลากหลายมากข้ึน ได้แก่ เทปเสียงประกอบชุดวิชา วีซีดี
ประกอบชุดวิชา ซีดีรอมประกอบชุดวิชา รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทศัน์ และ
รายการ ON DEMAND ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยั  
 
       2)  การศึกษาจากเทปเสียงประกอบชุดวิชา 
  เทปเสียงประกอบชุดวิชาเป็นการเสริมเน้ือหาในชุดวิชาท่ีไม่ซ ้ ากบัส่ือประจ าชุด
วชิา เพื่อจ าหน่ายใหก้บันกัศึกษาและผูส้นใจ โดยมหาวทิยาลยัจดัท าข้ึนในบางชุดวิชาท่ีมีเน้ือหายาก 
หรือเสนอกรณีศึกษา  
 

     3)   การศึกษาจากวีซีดีประกอบชุดวิชา 
  เช่นเดียวกบัเทปเสียงประกอบชุดวิชา ในบางชุดวิชา มหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าวีซีดี
ประกอบชุดวชิาข้ึนเพื่อเสริมเน้ือหาควรรู้ดว้ยเสียงและภาพเคล่ือนไหว  

 
     4)  การศึกษาจากซีดีรอมประกอบชุดวิชา   

  ในบางชุดวิชามหาวิทยาลยัได้จดัท าซีดีรอม ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อ
เสริมหรือขยายเน้ือหาของชุดวิชาท่ีควรรู้จ าหน่ายให้นักศึกษาและผูส้นใจ โดยเน้ือหาไม่ซ ้ ากับ
ซีดีรอมประจ าชุดวชิา  
 

     5)  การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยกุระจายเสียง 
  มหาวิทยาลยัจดัให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษา
ทัว่ไป ชุดวชิาแกน หรือชุดวชิาเฉพาะบางชุดวชิา ชุดวชิาละ 10 – 12 รายการ ความยาวรายการละ 20 
นาที เพื่อเสริมเน้ือหาเป็นการขยายโลกทศัน์ใหก้บันกัศึกษา จากขอ้มูลและวทิยากรผูมี้ประสบการณ์ 
นักศึกษาสามารถรับฟังรายการดังกล่าวได้ตามตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงท่ี
มหาวทิยาลยัจะจดัส่งใหก้บันกัศึกษาทุกท่านล่วงหนา้ โดยแนบไปกบัข่าว มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัใชบ้ริการการกระจายเสียงในเครือข่ายของกรม 
ประชาสัมพนัธ์เป็นประจ าทุกวนั ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อ
การศึกษา ส่งสัญญาณจากสถานทีแม่ข่ายท่ีกรุงเทพฯ ไปยงัสถานียอ่ย 11 สถานีดงัน้ี 
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ล าดับที ่ สถานที/่จังหวดั ก าลงัส่ง/KW ระบบ ความถี่ 
1 กรุงเทพพมหานคร 100 A.M. 1,467 KHZ 
2 ล าปาง 100 A.M. 549 KHZ 
3 ขอนแก่น 100 A.M. 621 KHZ 
4 อุบลราชธานี 20 A.M. 711 KHZ 
5 สุราษฎร์ธานี 50 A.M. 1,242 KHZ 
6 สงขลา 20 A.M. 558 KHZ 
7 นครสวรรค ์ 50 A.M. 936 KHZ 
8 กระบ่ี 50 A.M. 963 KHZ 
9 จนัทบุรี 20 A.M. 927 KHZ 
10 ระนอง 2.5 F.M. 105.75 MHZ 
11 แม่ฮ่องสอน 2.5 F.M. 102 MHZ 

 
 เวลาออกอากาศรายการของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ทางสถานท่ีวิทยุการจายเสียง
แห่งประเทศไทยเครือข่าย 4 เพื่อการศึกษา แบ่งเป็นช่วงเวลาตามผงัตารางออกอากาศ ดงัน้ี 
 
ตารางออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพือ่การศึกษาคลืน่ 1,467 

KHZ ระบบ A.M. 

วนั 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. 18.00-18.40น. 18.40-19.00 น. 21.30-24.00 น. 
เสาร์ 

มสธ. 

มสธ. 
 

  

มสธ. 
 

อาทิตย ์ 17.00-17.30น. 
 มสธ. 
จนัทร์ 06.00-09.00 น.  
 มสธ.  
องัคาร มสธ. มสธ. มสธ. 
พุธ 

มสธ. 
  

พฤหสับดี มสธ. มสธ. 
ศุกร์   
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     6)  การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยโุทรทัศน์ 
  มหาวิทยาลยัจดัให้มีรายการวิทยุโทรทศัน์เป็นส่ือเสริมในชุดวิชาศึกษาทัว่ไป ชุด
วชิาแกน หรือชุดวิชาเฉพาะชุดวิชาละ 3 – 5 รายการ ความยาวรายการละ 20 นาที มุ่งขยายเน้ือหาท่ี
เขา้ใจยากดว้ยการแสดงเสียงและภาพเคล่ือนไหวท่ีสมจริง ถ่ายทอดทศันะของวิทยากรในแง่มุม
ต่างๆ โดยมหาวิทยาลยัจะจดัส่งตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทศัน์แต่ละภาคการศึกษาให้
นกัศึกษาทุกคนล่วงหนา้ โดยแนบไปกบัข่าว มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ตารางการออกอากาศรายการวทิยโุทรทศัน์ท่ีเปิดสอนในแตละภาคการศึกษานั้น  
จะจดัพิมพเ์ป็นแผ่นพบัส่งไปกบัข่าว มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ให้นกัศึกษาทราบล่วงหน้า
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ปัจจุบนัรายการของมหาวทิยาลยัแพร่ภาพออกอากาศ 3 สถานี ไดแ้ก่ 
      ก. สถานีวิทยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ 
ออกอากาศทุกวนั เวลา 05.00 – 06.00 น. 
      ข. สถานีวิทยโุทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวงัไกลกังวล 
  ออกอากาศ  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  เวลา 18.10 – 20.00 น. 
    วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
        เวลา 13.00 – 15.30 น. 
        เวลา 16.00 – 20.00 น. 

นกัศึกษาท่ีมีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดท้าง DLTV 8 (ช่อง 88 ) 
ส่วนนกัศึกษาท่ีเป็นสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีว ีรับชมไดท้าง UBC ช่อง 55 
     ค. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศทุกวนั 
เวลา 21.00 – 21.30 น. 

นกัศึกษาท่ีมีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดท้าง DLTV 8 (ช่อง 88 ) 
ส่วนนกัศึกษาท่ีเป็นสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีว ีรับชมไดท้าง UBC ช่อง 55 

 
     7)  การศึกษาจากรายการ ON DEMAND ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อเพิ่มอีกช่องทางในการเรียนของนกัศึกษาในรายการศึกษาทางไกล  
มหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าฐานขอ้มูลรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทศัน์เป็นรายการ ON 
DEMAND ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั ท าให้นกัศึกษาสามารถเลือกรับฟัง – รับชม
รายการยอ้นหลงัไดต้ามตอ้งการ โดยติดต่อท่ี www.stou.ac.th คลิก ท่ี Media on Demand หรือคลิก
ท่ี Webcasting และคลิกท่ี Media on Demand เพื่อสืบคน้หารายการยอ้นหลงัท่ีตอ้งการ 
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    8)   การศึกษาจากส่ือคอมพิวเตอร์ 
  มหาวิทยาลยัผลิตส่ือคอมพิวเตอร์เป็นส่ือเสริมอีกส่ือหน่ึง เรียกว่าส่ือ e-Learning 
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

ก. รูปแบบออนไลน์ โดยนกัศึกษาสามารถศึกษาไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั  
www.stou.ac.th โดยคลิกท่ี แบนเนอร์ STOU e-Learning เลือกไอคอนชุดวิชาท่ีเปิดให้บริการ เลือก
ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนและระดบัการศึกษาท่ีศึกษาเพื่อส ารวจชุดวิชาท่ีเปิดสอนให้บริการใน
ภาคการศึกษานั้นๆ นอกจากนั้นนกัศึกษายงัสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชร้ะบบ
การใช ้STOU e-Learning ไดต้ามไอคอนต่างๆ ท่ีปรากฏ 

ข. รูปแบบออฟไลน์ (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน-CAI) โดยนกัศึกษาสาสารถขอรับบริการ 
ไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายไดท่ี้ ส านกับรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และศูนยว์ิทย
พฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 10 แห่งไดแ้ก่จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัอุบลราชธานี 
จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัล าปาง จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัยะลา จงัหวดั
นครนายก และจงัหวดันครสวรรค์ ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สะดวกมาใชบ้ริการ ณ สถานท่ีท่ีก าหนด 
มหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าซีดีรอมเพื่อจดัจ าหน่ายใหแ้ก่นกัศึกษาไดส้ั่งซ้ือไปศึกษาดว้ยตนเองท่ีบา้น 

 
     9)  การบริการด้านการสอนเสริม 

  การสอนเสริมเป็นบริการทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา โดย
คณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุเป็นผูเ้สริมความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาของชุดวชิาท่ีนกัศึกษาเรียนดว้ยตนเองให้
กวา้งยิ่งข้ึน ตลอดจนสร้างความกระจ่างดว้ยการตอบปัญหาขอ้สงสัยของนกัศึกษาเก่ียวกบัเอกสาร
การสอนท่ีศึกษา การบริการสอนเสริมดังกล่าวไม่บงัคบัให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง
นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจดัสอนเสริมในวนัเสาร์-
อาทิตย ์ศูนยบ์ริการการศึกษาท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ทั้งน้ี
นกัศึกษาสามารถตรวจสอบก าหนดการสอนเสริมและสถานท่ีสอนเสริมไดจ้ากตารางสอนเสริม ซ่ึง
มหาวทิยาลยัจะจดัส่งใหพ้ร้อมกบัข่าว มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ล่วงหนา้ก่อนการสอนเสริม
ประมาณ  1 เดือน (รูปแบบและชุดวชิาสอนเสริม ดูไดจ้ากระบบการบริการการศึกษา) 
  นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัไดจ้ดัให้มีการสอนเสริมทางไกลผา่นดาวเทียมอีกดว้ย 
ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัวนั/เวลา และชุดวิชาท่ีจะจดัสอนเสริมทางไกลผา่นดาวเทียม ส านกับริการ
การศึกษาจะแจง้ให้นกัศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาผ่าน “ข่าวมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช” หรือส่ือ
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

http://www.stou.ac.th/
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  นอกจากท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหมี้การสอนเสริมตามปกติประจ าภาคการศึกษาและจดั
สอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมแลว้นั้น มหาวิทยาลยัยงัไดจ้ดัให้มีการสอนเสริมในลกัษณะของ
การนดัหมายอีกดว้ย โดยก าหนดเกณฑใ์นการจดัสอนเสริมโดยการนดัหมายไว ้ดงัน้ี 
      ก. ชุดวิชาท่ีนกัศึกษาจะขอให้มหาวิทยาลยัจดัสอนเสริมให้นั้น จะตอ้งเป็นชุดวิชาท่ีเปิด
สอนเสริมตามปกติในภาคการศึกษานั้นๆ และไม่ได้เปิดสอนเสริมปกติในจงัหวดัท่ีนักศึกษามี
ภูมิล าเนาอยู ่
      ข. ตอ้งมีจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาท่ีขอให้เปิดสอนโดยตารางนัด
หมายตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป (โดยแนบส าเนาหลกัฐานการลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาท่ีขอให้เปิดสอน
เสริมโดยการนดัหมายดว้ย) 
      ค. ในแต่ละจงัหวดัมหาวทิยาลยัจะเปิดท าการสอนเสริมโดยการนดัหมายไม่เกิน 5 ชุดวชิา 
      ง. เม่ือนกัศึกษารวบรวมรายช่ือนกัศึกษาครบ 20 คน แลว้ให้ยื่นเร่ืองผา่นชมรมนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรือศูนยบ์ริการการศึกษา แลว้แต่กรณี เพื่อส่งมายงัส านกับริการ
การศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงจะแจง้ให้นกัศึกษาทราบ
ผา่น ข่าว มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช” ทุกภาคการศึกษา 
 

     10)  การศึกษาจากส่ือสอนเสริม 
      ก. เอกสารโสตทัศน์ประกอบการสอนเสริม 
  เอกสารโสตทศัน์เป็นเอกสารการสรุปเน้ือหาสาระของแต่ละชุดวิชาและรวบรวม
ประเด็นส าคญัเพื่อประกอบการสอนเสริม และจะแจกให้กบันกัศึกษาทุกคนท่ีไปเขา้รับการสอน
เสริม ณ ศูนยบ์ริการการศึกษา โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 
      ข. VCD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน หรือ VCD สอนเสริม 
 VCD ดงักล่าวเป็นวสัดุการศึกษาอีกประเภทหน่ึงท่ีรวบรวมเน้ือหาสาระท่ีส าคญัในเอกสาร
การสอน ประกอบดว้ยภาพและเสียง ส าหรับรายละเอียดในการเผยแพร่วสัดุการศึกษาในรูปแบบ 
VCD ติดตามไดจ้าก “ข่าว มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช” 
 

     11)   กิจกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์ 
  ในชุดวิชาบางชุดนกัศึกษาตอ้งเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมประสบการณ์โดยใชเ้วลา
ศึกษาประมาณสัปดาห์ละ 2 ชัว่โมงต่อ 1 ชุดวิชามหาวิทยาลยัจะจดัแหล่งฝึกงานภาคปฏิบติัโดยมี
กิจกรรมท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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      ก. การปฏิบัติการในห้องทดลอง ชุดวิชาบางชุดวิชานกัศึกษาจะไดรั้บมอบหมายให้เขา้
ห้องปฏิบติัการของสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงาน เช่น วิทยาลยั โรงพยาบาล โรงงาน เป็นตน้ 
โดยมหาวิทยาลยัจะแต่งตั้งบุคคลากรในหน่วยงานนั้นเป็นผูนิ้เทศก์และประเมินผลการปฏิบติัการ
ของนกัศึกษาตามความเหมาะสม 
      ข. การฝึกงาน ชุดวิชาบางชุดมีลกัษณะเน้ือหาท่ีนักศึกษาจะตอ้งฝึกงานและดูงานใน
สถาบนัวิชาการและวิชาชีพต่างๆ โดยนกัศึกษาตอ้งท ารายงานส่งให้มหาวิทยาลยัเพื่อประกอบการ
ประเมินผลทุกคร้ัง 
      ค. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา บางชุดวิชานกัศึกษาจะตอ้งเขา้ประชุมและสัมมนาทาง
วชิาการตามเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดวชิา 
      ง. การเข้าร่วมในสถานการณ์จ าลอง ชุดวิชาบางชุด เช่น ชุดวิชาในสาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ นักศึกษาจะตอ้งเขา้ร่วมในสถานการณ์จ าลองเพื่อฝึกทกัษะความ
ช านาญในการแกปั้ญหาและการด าเนินงาน 
      จ. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ในบางสาขาวชิามีการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิา ดงัน้ี 
  -  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ จดัใหมี้การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ  2 วิชาเอกคือ วิชาเอกธุรกิจอาหารและ
วิชาเอกการโรงแรมและภตัตาคาร โดยนกัศึกษาหลกัสูตรวิชาเอกธุรกิจอาหารจะตอ้งเขา้รับการฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิาเคมีและจุลชีววทิยาของอาหาร และนกัศึกษาหลกัสูตรวิชาเอกการโรงแรม
และภตัตาคารจะตอ้งเข้ารับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ หลังจากสอบผ่านชุดวิชาการจดัการและ
เทคนิคการบริการในโรงแรม และชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร ซ่ึง
สาขาวิชา    มนุษยนิเวศศาสตร์จะแจง้สถานท่ีล่วงหนา้ส าหรับนกัศึกษาท่ีอยูใ่นเกณฑ์สมควรไดรั้บ
การฝึกเสริมทกัษะ 
  -  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จดัให้มีการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาการผลิต 12 ชุด
วิชา ได้แก่ ชุดวิชาการผลิตภาพยนต์ขั้นสูง ชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา ชุดวิชาการเขียน
ส าหรับส่ือส่ิงพิมพ ์ชุดวชิาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ชุดวิชาการจดัและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบ้ืองตน้ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทศัน์เบ้ืองตน้ ชุด
วชิาการผลิตรายการโทรทศัน์ขั้นสูง ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบ้ืองตน้ ชุดวิชาการรณรงคแ์ละผลิต
งานโฆษณา ชุดวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ และชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพนัธ์ ดงันั้นนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการผลิตอย่างน้อย 2 ชุดวิชา
จากชุดวิชาท่ีกล่าวขา้งตน้ และตอ้งเขา้รับการฝึกภาคปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์
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ในวิชาชีพนั้นๆ ซ่ึงทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะแจง้วิธีการ ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีเม่ือไดมี้
การเปิดใหล้งทะเบียนชุดวชิาดงักล่าว 
  -  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จดัให้มีการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในหลกัสูตรระดับ
ปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) แขนงวชิาบริหารธุรกิจ วชิาเอกการจดัการการท่องเท่ียว จดัฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะโดยผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับรายละเอียดการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะสาขาวิชาวิทยาการ
จดัการจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบเป็นรายบุคคล 
  -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จดัให้มีการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในหลักสูตร
ระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) วิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จ านวน 1 ชุดวิชาคือ ชุด
วชิาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน ประกอบดว้ยการฝึกดว้ยตนเองและฝึกเสริมทกัษะ 
  -  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จดัให้มีการปฏิบติัเสริมทกัษะในหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรีต่อเน่ือง (2 ปี) แขนงวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา จ านวน 1 ชุดวิชาคือ ชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์เพื่อการศึกษา โดย
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในชุดวิชาดงักล่าว ซ่ึงสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จะแจง้
ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีใหน้กัศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษา 
  -  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จดัให้มีการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะใน
หลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจดัการการผลิตพืช
และวิชาเอกการจดัการการผลิตสัตว ์จ  านวน 4 ชุดวิชา ไดแ้ก่ ชุดวิชาการจดัการการผลิตสุกรและ
สัตวปี์ก ชุดวชิาการจดัการการผลิตสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง ชุดวิชาการจดัการการผลิตพืช และชุดวิชาการฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะการผลิตพืช โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะในชุดวิชา
ดงักล่าว ซ่ึงสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์จะแจง้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีเม่ือมีการ
เปิดใหล้งทะเบียนชุดวชิาดงักล่าว 
  -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัให้มีปฏิบติัเสริมทกัษะในหลกัสูตร
ระดับปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโน
สารสนเทศธุรกิจ โดยนักศึกษาทั้งสองวิชาเอกตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะอยา่งนอ้ย  2 ชุดวชิา ตามวนั เวลา และสถานท่ีซ่ึงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้
แจง้ใหน้กัศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษา 
  -  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีชุดวิชาบางชุดท่ีต้องฝึกปฏิบัติเสริมทักษะใน
หน่วยงานท่ีให้บริการด้านสุขภาพอนามยัทั้งของรัฐบาลและเอกชน เช่น สถานบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาล หน่วยงานบริการสาธารณสุข เป็นตน้ ชุดวิชาท่ีตอ้งฝึกปฏิบติัทางการพยาบาลจะมี 5 
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ชุดวิชา ซ่ึงมีวิธีการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะต่างๆ ดงัน้ี คือ การฝึกดว้ยตนเอง ฝึกเฉพาะกรณี และฝึก
เสริมทกัษะปฏิบติัการพยาบาล 

 

1.4.2  ระดับบัณฑิตศึกษา  (ส านกับณัฑิตศึกษา 2550 : 6-7) 
      มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาโดยใช้ระบบการถ่ายทอดความรู้ เน้ือหา

สาระ ประสบการณ์ ดงัน้ี 
1)   การศึกษาจากส่ือหลัก  

     ส่ือหลัก หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีรวบรวมเน้ือหาสาระ มโนมติ กิจกรรมและวิธีปฏิบติั
ทั้งหมดของชุดวชิา ประกอบดว้ย 
 ก.  แนวการศึกษา  เป็นเอกสารคู่มือการเรียนการสอนของชุดวชิา ประกอบดว้ย ส่วน
แนะน า ขอบข่าย วตัถุประสงค ์และวธีิการศึกษา หรือส่วนท่ีเป็นสาระปฐมนิเทศชุดวชิา ส่วนท่ีเป็น
แผนการสอนประจ าหน่วยการสอน สาระสังเขปและกิจกรรม และส่วนท่ีเป็นข่าวสาร รายละเอียด
กิจกรรม บทความอา้งอิง หรือส่ือส่ิงพิมพท่ี์จ าเป็นและเหมาะสม 
 ข.  ประมวลสาระชุดวิชา เป็นเน้ือหาสาระในส่วนท่ีทดแทนการบรรยายความ ความ
คิดเห็น ผลงานและจุดยนืของอาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของชุดวชิา จดัพิมพเ์ป็นต าราชุด
ตามปกติชุดวชิาละไม่เกิน 15 หน่วย แต่ละหน่วยมีเน้ือหาสาระท่ีจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาประมาณ 5 -15 
ชัว่โมง 
 ค.   แผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชา เป็นเอกสารคู่มือแนะแนวประกอบกิจกรรม
การศึกษาของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา
ประจ าชุดวิชาก่อนการด าเนินกิจกรรมการศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ 
โครงสร้างของเน้ือหาชุดวิชา การเตรียมตวัของนกัศึกษา การด าเนินการศึกษา งานท่ีก าหนดให้ท า 
การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเขม้ ตารางการศึกษาชุดวิชา 
ตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน เป็นตน้ 
 

2) การศึกษาจากส่ือเสริม  
                     ส่ือเสริม หมายถึง ส่ือท่ีเสริมหรือเพิ่มเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถศึกษาเน้ือหาสาระ 
เพิ่มเติมนอกเหนือจากส่ือหลกั ประกอบดว้ย 
 ก.  ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นส่ือเอกสารท่ีแนะน าให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้
นอกเหนือไปจากการศึกษาสาระส าคญัหลกัจากประมวลสาระชุดวิชา เช่น หนังสืออา้งอิงต่างๆ 
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เอกสารทางวชิาการ งานวจิยัและวทิยานิพนธ์ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง วารสารทางวิชาการดา้นต่างๆ 
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
 ข.  ส่ือโสตทัศน์ เป็นส่ือท่ีถ่ายทอดเน้ือหาสาระด้วยภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและ
เสียง เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงส่ือโสตทศัน์ท่ีน ามาใช้เป็นส่ือเสริมในการศึกษาทางไกล
ระดบับณัฑิตศึกษา ไดแ้ก่ วดิีทศัน์ แถบบนัทึกเสียง สไลด ์เป็นตน้ 
 ค.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยเสริมในการจดัการเรียน
การสอน เช่น e-Learning นอกจากน้ียงัรวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของส านักบรรณ
สารสนเทศของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีประกอบดว้ย ฐานข้อมูลของสถาบนัการศึกษา
ต่างๆ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานขอ้มูล CD-ROM เป็นตน้ 
 

3) การศึกษาจากแหล่งค้นคว้า 
   การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเน้นให้นักศึกษาคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
อิสระ เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพเหตุการณ์ สภาพปัญหา โดยการประยุกต์
แนวคิด ทฤษฎีจากสาระในชุดวิชาท่ีศึกษากบัความรู้ท่ีไดค้น้ควา้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและถูกตอ้งภายใตก้ารให้ค  าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา การคน้ควา้จากแหล่งคน้ควา้ 
นกัศึกษาสามารถคน้ควา้ไดจ้าก ห้องสมุด แหล่งวิทยาการต่างๆ ในภูมิภาค แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และจาก Internet เป็นตน้ 
 

4)  การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 
  กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมความรู้ ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะ
ต่างๆ ในส่วนท่ีไม่สามารถถ่ายทอดอย่างสมบูรณ์โดยส่ืออ่ืน ในโอกาสเดียวกันยงัเป็นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้างความเขา้ใจอันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย ์และระหว่าง
นกัศึกษาดว้ยกนัเองนอกจากน้ียงัมีแนะแนวและตอบปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองการเรียนการสอน และเพื่อ
ปรึกษาในการท าผลงาน รายงาน กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์มีหลายรูปแบบดงัน้ี 
 ก.  การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา  เป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้
นกัศึกษาใหม่ ตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศทุกคน ซ่ึงเป็นการสัมมนาแบบเขม้ประมาณ 2 วนั เพื่อท า
ความเขา้ใจวธีิการศึกษาระดบัปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากน้ียงัเป็นการท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดของโครงสร้างเน้ือหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีสมัคร
เขา้ศึกษา รวมทั้งการปรึกษาหารือกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อการวางแผนการเรียนร่วมกนั 
 



23 

 ข.  การสัมมนาเสริม เป็นกิจกรรมท่ีบงัคบัให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
ส่งงานและเสนอผลงานซ่ึงก าหนดไวใ้นแผนกิจกรรมการเรียนและแนวการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้ง
อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น อาจารยจ์ะให้คะแนนการสัมมนาเสริมจากผลงาน การเสนอ
ผลงาน และการร่วมอภิปราย การสัมมนาเสริมจะก าหนดไวใ้นชุดวิชาท่ีไม่ตอ้งการฝึกทกัษะ หรือ
การเพิ่มเติมประสบการณ์ หรือการพฒันาบุคลิกภาพเป็นการเฉพาะ 
 ค.  การสัมมนาเข้ม เป็นกิจกรรมท่ีนดัหมายให้นักศึกษา เสนอผลงานและฝึกปฏิบติั
ระยะสั้ นการจดัสัมมนาเข้มจะใช้กบัชุดวิชาท่ีต้องฝึกทกัษะหรือเพิ่มเติมประสบการณ์ หรือการ
พฒันาบุคคลิกภาพเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม 
 

5) การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/ 
ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต  
  เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดบับณัฑิตศึกษา โดยนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทุก
คนจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิต/
ประสบการณ์วชิาชีพประกาศนียบตัรบณัฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาไดร่้วมฝึกทกัษะ
ท่ีจ าเป็นของวิชาชีพและเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
เวลาในการอบรมประมาณ 4 วนัหรือ 30 ชัว่โมง 
 

6) การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรท่ีก าหนด  
  เป็นกิจกรรมท่ีบางหลกัสูตรได้ก าหนดให้นกัศึกษามีการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบติั ณ 
สถานประกอบการหรือสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยมุ่งให้นกัศึกษาไดเ้สริมสร้างความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็น ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรนั้นๆ 
 
 1.5 ระบบการบริการการศึกษา 
  มหาวทิยาลยัตระหนกัดีวา่นกัศึกษาซ่ึงกระจายอยูต่ามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศอาจ
พบปัญหาบางประการในการศึกษาดว้ยตนเองจากระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยั ไม่วา่จะ
เป็นดา้นระบบการเรียนการสอนหรือดา้นเน้ือหาวิชาเพราะระบบน้ีเป็นระบบใหม่ส าหรับประเทศ
ไทย อีกประการหน่ึงนกัศึกษาไม่มีโอกาสได้พบกบัผูส้อนอยู่เป็นประจ า ไม่ทราบว่าสถานศึกษา
หรือสถานท่ีท าการของมหาวทิยาลยัท่ีตนศึกษาอยูน่ั้นมีสภาพเป็นอยา่งไร จึงเกิดความรู้สึกวา่ตนเอง
ต้องศึกษาตามล าพงั ขาดท่ีปรึกษา ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะลดน้องลงด้วยระบบการบริการ
การศึกษาของมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจึงไดจ้ดับริการต่างๆ ดงัน้ี  
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1.5.1  ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลยัได้มีการจดัตั้ งศูนย์บริการการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ อยา่งนอ้ย 5 ประเภท ดงัน้ี 
      1)  ศูนย์บริการการศึกษาภาค เป็นศูนยบ์ริการการศึกษาระดบัภูมิภาคท่ีจดัตั้งข้ึนโดย
ไดรั้บความร่วมมือจากสถาบนัอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัต่างๆ ในการอนุญาต
ให้มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ศูนย์บริการการศึกษาข้ึน ณ สถาบนัการศึกษานั้นๆ ทั้งน้ี 
ศูนยบ์ริการการศึกษาภาคจะมีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจดับริการการสอนเสริม 
สรรหาบุคลากรในทอ้งถ่ินเพื่อท าหน้าท่ีสอนเสริมเฉพาะในภาคท่ีรับผิดชอบ จดัสนามสอบให้
ค  าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นกัศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์และให้บริการข่าวสาร
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 
 
      2)  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวดั เป็นศูนยบ์ริการการศึกษาประจ าทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนโดย
ไดรั้บความร่วมมือจากสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ตามนโยบายความร่วมมือเม่ือปี 2521) ในการอนุญาตให้
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจดัตั้งศูนยบ์ริการการศึกษาจงัหวดัข้ึน ณ โรงเรียนมธัยมประจ า
จงัหวดัทัว่ประเทศ ทั้งน้ี ศูนยบ์ริการการศึกษาจงัหวดัจะมีบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดั
สถานท่ีท่ีจะใชใ้นการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศนกัศึกษา 
การสอนเสริม การสอบ การแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลยัพิจารณาเห็น
วา่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษา เป็นแหล่งบริการข่าวสารและหน่วยประชาสัมพนัธ์ใน
ระดบัทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยั รวมทั้งเป็นหน่วยประสานงานในการติดต่อระหว่างนักศึกษากบั
มหาวทิยาลยัในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถติดต่อกบัมหาวทิยาลยัไดโ้ดยตรงอีกดว้ย 
 
      3)  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ เป็นศูนย์บริการการศึกษาท่ีจดัตั้ งข้ึนโดยความ
ร่วมมือของหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของสาขาวิชาเป็นคร้ังคราวตามความจ าเป็นท่ี
ต้องมีการศึกษาเฉพาะอย่าง เช่น สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จดัตั้ งศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจข้ึน ณ ส านกังานเกษตรประจ าภาค และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จดัตั้งบริการ
การศึกษาเฉพาะกิจข้ึน ณ โรงพยาบาลหรือวิทยาลยัพยาบาลต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศทั้งน้ี 
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้การศึกษา ให้
ค  าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเสริมความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติใน
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หอ้งทดลอง ฝึกปฏิบติัภาคสนามเฉพาะวิชา ทั้งยงัเป็นแหล่งกลางในการสรรหาบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ
ในสาขาวชิาเฉพาะเพื่อเสนอต่อมหาวทิยาลยัพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารยส์อนเสริม 
 
      4)  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ “มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เป็น
ศูนยบ์ริการหอ้งสมุด และส่ือการศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากส านกับริหารการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ ง  “ มุม 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช” ข้ึนในมุมหน่ึงของห้องสมุดประชาชนประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั 
ทั้งน้ีศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจ “มุมมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช” จะเป็นแหล่งจดัเก็บและ
ให้บริการส่ือการศึกษาต่างๆ ได้แก่ เอกสารการสอนพร้อมแบบฝึกปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยผลิต
หนงัสืออ่านประกอบชุดวิชา หนงัสืออา้งอิง หนงัสือสารคดีและความรู้ต่างๆ เทปเสียงประจ าชุด
วชิา เทปเสียงรายการวทิยกุระจายเสียง และเทปเสียงการสอนเสริม เป็นตน้ 
 
        5)  ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีลักษณะเป็นเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยัซ่ึงจดัตั้งศูนยว์ิทยพฒันาในระดบัภูมิภาคท่ีเป็นหน่วยงานในสังกดัของมหาวิทยาลยั
รวม 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการส่ือการศึกษาและบริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา นักเรียน และผูส้นใจใฝ่รู้โดยทั่วไปอีกด้วย ได้แก่ ศูนย์วิทยพฒันา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช ศูนยว์ทิยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
อุบลราชธานี ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี ศูนย์วิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชสุโขทยั ศูนยว์ิทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชล าปาง 
ศูนยว์ิทยพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจนัทบุรี ศูนยว์ิทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
อุดรธานี ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชยะลา ศูนยว์ิทยพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
นครนายก และศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชนครสวรรค ์  
 

1.5.2  การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
         มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ได้จดับริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้แก่
นักศึกษาตั้ งแต่เร่ิมสมคัรเข้ารับการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะช่วยให้
นักศึกษารู้จกัและคุน้เคยกบัระบบการศึกษาของมหาวิทยาลยัโดยเร็ว สามารถศึกษาด้วยตนเอง 
ตลอดจนพัฒนาวิธีการศึกษาให้เหมาะสมกับตนเอง และมีโอกาสส าเร็จการศึกษาโดยผ่าน
กระบวนการใหค้  าปรึกษาและแนะแนว ทั้งน้ี การบริการดา้นการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 



26 

  1)   การแนะแนวการศึกษาส าหรับผู้สนใจท่ัวไป  โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่
ผูส้นใจศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช แนวทางการเลือกสาขาวิชาเรียน และแนวทาง
ประกอบอาชีพในอนาคต จดับริการแนะแนวการศึกษาต่อใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช แก่
นกัเรียนนักศึกษา ระดบั ม.6 ปวช. ปวส. ณ โรงเรียนและวิทยาลยัต่างๆ จดับริการแนะแนว และ
นิทรรศการเคล่ือนท่ีร่วมกบัหน่วยงานของมหาวิทยาลยั โรงเรียน สถาบนัการศึกษา บริษทั และ
โรงงานต่างๆ ท่ีขอความร่วมมือมายงัมหาวทิยาลยั 
 

        2)  การแนะแนวการศึกษาส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน โดยการใหค้  าปรึกษา ขอ้มูลและ 
ข่าวสารแก่นักศึกษาให้รู้จกัคุน้เคยกบัระบบการศึกษาของมหาวิทยาลยัได้โดยเร็ว และสามารถ
ศึกษาดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
      ก.  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ไดรั้บความรู้ และขอ้มูลพื้นฐานท่ี
จ าเป็นเก่ียวกบัการศึกษาดว้ยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล การวางแผนการศึกษา วิธีการศึกษา
ดว้นตนเอง การวดัและประเมินผลการศึกษา ตวัอยา่งบณัฑิตท่ีประสบความส าเร็จ การพฒันาตนเอง 
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตวัศึกษาดว้ยตนเองในระบบการสอนทางไกล 
      ข.  งานให้ค าปรึกษาติดตามและพัฒนาการเรียน เนน้การให้ค  าปรึกษานกัศึกษาเป็นราย
กรณีและติดตามผลและบริการใหค้วามช่วยเหลือแกปั้ญหาและพฒันาในโครงการแนะแนวส าหรับ
นักศึกษาปีแรกและโครงการพฒันาศกัยภาพทางการเรียนส าหรับนักศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนไป รวมทั้ง
โครงการบณัฑิตอาสาช่วยสอนชมรมศึกษาเพื่อใหเ้รียนอยา่งมีความสุข และจบอยา่งมีคุณภาพ 
      ค.  สารสนเทศและส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการแนะแนว เป็นการให้บริการสารสนเทศใน
ดา้นต่างๆ ทั้งการเรียน อาชีพ ส่วนตวั และสังคม รวมทั้งการจดัท ารายการวิทยุกระจายเสียง รายการ
วทิยโุทรทศัน์ รายการ Webcasting และส่ือวดีีทศัน์ต่างๆ  
     ง .  ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า  ทั้ ง ทุ น กู้ ยื ม แ ล ะ ก อ ง ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช และทุนของหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพื่อให้นักศึกษาท่ีมีความจ า
เป็นไดมี้โอกาสในการศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษา 
 
   3)  การแนะแนวการศึกษาส าหรับบัณฑิตหลังจากส าเร็จการ ศึกษา โดยการให้
ค  าปรึกษา แนะแนวและใหขอ้มูลการศึกษาต่อในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ตลอดจนแนวทางการ
ประกอบอาชีพและการพฒันาอาชีพ 
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      การจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้ ง 3 ลักษณะน้ี จัดทั้ งในลักษณะการ
ให้บริการแนะแนวเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้งในรูปแบบของส่ือ และกิจกรรมการแนะแนว
การศึกษา ไดแ้ก่ 
      ก.  การให้บริการแนะแนวเป็นรายบุคคล โดยการใหค้  าปรึกษาและแนะแนวแก่นกัศึกษา
ทางจดหมาย โทรศพัท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  กระดานสนทนา คุยกับนักแนะแนว และให้
ค  าปรึกษาโดยตรงแก่นักศึกษาท่ีมาพบดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการมหาวิทยาลยั และศูนยว์ิทยพฒันา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
      ข.  การให้บริการแนะแนวเป็นรายกลุ่ม โดยการให้ค  าปรึกษาและแนะแนวแก่นกัศึกษา
โดยการใชส่ื้อและกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ เช่น โครงการแนะแนวนดัหมาย โครงการพฒันาศกัยภาพ
ทางการเรียนของนักศึกษา เอกสารแนะแนวการศึกษาคอลัมน์ “แนะแนวการศึกษา” ในข่าว 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รายการวิทยุกระจายเสียง ระบบ Webcasting และรายการวิทยุ
โทรทศัน์การแนะแนวการศึกษาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (http://www.stou.ac.th) ของมหาวทิยาลยั 

ค. วิทยุกระจายเสียง รายการ “แนะแนวการศึกษา” ออกอากาศทุกวนัจนัทร์ ตั้งแต่เวลา 
15.20 – 16.00 น. ทางสถานทีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย เครือข่ายเพื่อการศึกษา 

ง.  วิทยโุทรทัศน์ รายการ “แนะแนวการศึกษา” ออกอากาศ ดงัน้ี  
- ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพนัธ์ ในวนัศุกร์ 

สัปดาห์ของเดือน เวลา 05.40 – 06.00 น. 
- ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม DLTV ช่อง 88 ช่อง 8 

ส าหรับนกัศึกษาท่ีมีจานรับดาวเทียม และนกัศึกษาท่ีเป็นสมาชิก UBC เคเบิลทีวี สามารถรับชมได้
ทาง UBC ช่อง 55  ในวนัอาทิตยส์ัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนเวลา 18.00 – 18.30 น. 

จ. Webcasting รายการ “คุยกบันกัแนะแนว” ออกอากาศทุกวนัศุกร์ตั้งแต่เวลา 
11.00–12.00น.บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (http://www.stou.ac.th) 

ฉ. ข่าวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คอลมัน์ “แนะแนว” และ “สายสัมพนัธ์” 
ช.  ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ไดแ้ก่ เอกสารแนะแนวการศึกษา เอกสารปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  

จุลสาร “แนะแนวการศึกษา” รวมคอลมัน์ “แนะแนวการศึกษา” เอกสาร “ปัญหานกัศึกษาและแนว
ตอบ” คู่มือชมรมนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นตน้ 

ซ.  ส่ือคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ซีดีรอมชุด “แนะแนวการศึกษา” 
ฌ.  ส่ือวีซีดี ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่และปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่เฉพาะสาขาวชิา 

 
 

http://www.stou.ac.th/
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     1.5.3  การบริการห้องสมุดและสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ได้จดับริการห้องสมุดและสารสนเทศโดยน า
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัแบบบูรณาการมาใช้ในการจดัการทุกระบบงานของห้องสมุด และได้
ร่วมมือกับห้องสมุดของหน่วยงานภานนอกในการพฒันาและจดับริการห้องสมุดร่วมกัน เพื่อ
สนับสนุนการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัได้วาง
ระบบบริการห้องสมุดและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในลักษณะเครือข่ายบริการใน 3 ระดับ 
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาและผูใ้ช้บริการทัว่ประเทศ ให้สามารถคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติมไดจ้ากหอ้งสมุดและแหล่งสารสนเทศต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน บริหารทั้ง 3 ระดบั
น้ีจะเอ้ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้หลากหลายทั้งภายในเครือข่ายห้องสมุดของ
มหาวทิยาลยัเองและแหล่งสารสนเทศอ่ืนบนอินเตอร์เน็ต บริการดงักล่าวมีดงัน้ี 
 
      1) ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าท่ีส่วนกลาง จดับริการ ณ อาคารบรรณสาร ซ่ึงอยูภ่ายใน
บริเวณท่ีท าการของมหาวทิยาลยั มีการด าเนินงานในลกัษณะหอสมุดกลาง รวมงานบริหารและงาน
เทคนิคห้องสมุดทั้งหมดไวท่ี้ส่วนกลาง และจดับริการให้แก่บุคคลของมหาวิทยาลัย นักศึกษา 
นกัวชิาการและผูส้นใจทัว่ไป 
 
      2) ห้องสมดุและแหล่งค้นคว้าระดับภาค จดับริการ ณ ศูนยว์ิทยพฒันา ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลยั กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ รวม 10 ศูนย์ ท่ีจงัหวดั
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทยั อุดรธานี ล าปาง จนัทบุรี  ยะลา และ
นครนายก นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยงัได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจัดตั้ งศูนย์วิทยบริการ
บณัฑิตศึกษา เพิ่มข้ึนอีก 2 ศูนย ์เพื่อร่วมมือกนัจดับริการแหล่งสารสนเทศในส่วนภูมิภาคท่ีหอสมุด
รัชมงัคลาภิเษก พระราชวงัไกลกงัวล จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์ และหอสมุดติณสูลานนท ์โรงเรียน
มหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา 
 
      3) ห้องสมดุและแหล่งค้นคว้าระดับจังหวดั จดับริการ ณ ศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจ
มุม มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้องสมุดประชาชนประจ าจงัหวดัทุก
จงัหวดั และห้องสมุดประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งส้ิน 84 แห่ง โดยความร่วมมือกบั
หน่วยงานภานนอก เพื่อพฒันาแหล่งสารสนเทศในชุมชนและทอ้งถ่ินร่วมกนั 
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     1.5.4  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  หน้าท่ีและวตัถุประสงค์หลกัอย่างหน่ึงของมหาวิทยาลัยคือ การให้บริการทาง
วชิาการแก่สังคมในรูปของการเผยแพร่ความรู้ เพื่อยกระดบัคุณภาของประชาชนโดยทัว่ไป ปัจจุบนั
ได้จัดบริการทางวิชาการแก่สังคมหลายด้านท่ีส าคัญ ได้แก่โครงการสัมฤทธิบัตร นอกจากน้ี 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชยงัจดัรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทศัน์เพื่อให้
บริการทางวชิาการแก่ประชาชนในดา้นต่างๆ อีกดว้ย 
 

1.6  การวดัและประเมินผลการศึกษา 

      1.6.1  ระดับปริญญาตรี  
1) การวดัผลการศึกษา 

    มหาวทิยาลยัจดัแบ่งลกัษณะเน้ือหาชุดวิชาออกเป็น ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชา
เชิงปฏิบติั สาขาวชิาเป็นผูก้  าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการฝึกปฏิบติัและการสอบไล่ประจ า
ภาคการศึกษา ตามลกัษณะของแต่ละชุดวชิาท่ีสาขาวชิารับผดิชอบ ดงัน้ี 
  ชุดวิชาเชิงทฤษฎี มีคะแนนฝึกปฏิบติัไม่เกินร้อยละ 20 และให้คะแนนสอบไล่
ประจ าภาคการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
  ชุดวิชาเชิงปฏิบติั ก าหนดการประเมินผลการศึกษาโดยถือคะแนนฝึกปฏิบติัเป็น
ส าคญั และคะแนนสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาเป็นส่วนประกอบ โดยสาขาวิชาจะก าหนดสัดส่วน
ของคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละชุดวชิา 
  กิจกรรมวิชาชีพ ให้ก าหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของ
กิจกรรมนั้น 

2)  การประเมินผลการศึกษา 
  มหาวทิยาลยัใหล้ าดบัขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาใน 
แต่ละชุดวชิา ดงัน้ี 

ล าดับขั้น ความหมาย 
H (ไดค้ะแนนร้อยละ 76 ข้ึนไป) เกียรตินิยม (HONOUR) 
S (ไดค้ะแนนร้อยละ 60 – 75 ) ผา่น (SATISFACTORY) 
U (ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60) ไม่ผา่น (UNSATISFACTORY) 
I ไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
 
 



30 

หมายเหตุ สญัลกัษณ์ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะก าหนดใหใ้นกรณีต่อไปน้ี 
 (1) นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้สอบชุดวิชานั้นเป็นคร้ังแรกจะไดล้  าดบัขั้น I (ยกเวน้ภาคการศึกษาพิเศษ
จะไม่มีล าดบัขั้น I ) เม่ือเขา้สอบซ่อมจะไดล้  าดบัขั้นตามผลการสอบโดยไม่มีเคร่ืองหมาย * (ล าดบัขั้นท่ีมี
เคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแลว้) แต่ถา้ไม่ไดเ้ขา้สอบซ่อม I จะเปล่ียนเป็น 
U โดยอตัโนมติั หรือ 
 (2) การด าเนินกิจกรรมท่ีก าหนดตามหลกัสูตรไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาท่ีไดล้งทะเบียน
เรียน 
 จากทั้ง 2 ขา้งตน้ เม่ือผูท่ี้ไดค้ะแนนเกียรตินิยม H หลงัจากได ้I ก็มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเกียรตินิยม
เช่นเดียวกบันกัศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีผลการศึกษาอยูใ่นเกณฑ ์
 สัญลกัษณ์ NA ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะก าหนดให้ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน
สอบซ่อมภาคปฏิบติัชุดวิชาการผลิตฯ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ของ
สาขาวิชาต่างๆ และตอ้งรอเขา้อบรมภาคปฏิบติัในภาคการศึกษาถดัไป 
 การนบัชุดวชิาสะสมเพื่อใหค้รบหลกัสูตร มหาวทิยาลยัจะนบัเฉพาะชุดวชิาท่ีนกัศึกษาสอบ
ไดล้ าดบัขั้น H และ S เท่านั้น โดยแต่ละล าดบัขั้นจะมีค่าดงัน้ี 
 H ของแต่ละชุดวชิา มีค่า 4.00 
 S  ของแต่ละชุดวชิา มีค่า 2.30 
 

3) กิจกรรมก่อนส าเร็จการศึกษา 
  การอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้กบั
นกัศึกษาตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรการศึกษากล่าวคือ หลกัสูตรการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาได้
ก าหนดให้มีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาบงัคบัในโครงสร้างหลกัสูตรการศึกษา ซ่ึง
นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ยและเขา้รับการอบรมตามจ านวนวนั เวลา 
และสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยนกัศึกษาจะตอ้ง     ช าระค่าอาหารและท่ีพกัตามจ านวนท่ี
มหาวิทยาลยัแจง้ไว ้ซ่ึงไดก้ าหนดการประเมินผลการเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว ้ 2 ส่วน 
คือ สอบภาคทฤษฎีตามตารางการสอนไล่ประจ าภาคโดยก าหนดคะแนน  ในส่วนน้ีไวร้้อยละ 40 
และเขา้รับการอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพตามเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้นกัศึกษา 
ส่วนน้ีไดก้ าหนดคะแนนในการประเมินไวร้้อยละ 60 และจะน าคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกนั เพื่อ
ตดัสินผลคะแนนตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 
4) การส าเร็จการศึกษา 

      นกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือประกาศนียบตัร เม่ือ 
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        ก.  สอบได้จ  านวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดอ่ืนๆ ของ
สาขาวชิา คือ ปริญญาตรี (4 ปี) ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 20 ชุดวชิา ปริญญาตรีต่อเน่ือง (3 ปี) ศึกษาไม่นอ้ย
กว่า 18 ชุดวิชา ปริญญาต่อเน่ือง (2 ปี) ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา และประกาศนียบตัร (1 ปี) 
ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ชุดวชิา 
  ข.  มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
  ค.  ไม่มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
  ง.  ไม่มีภาระหน้ีสินต่อมหาวทิยาลยั 
  นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

- เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 สอบไดชุ้ดวชิาครบตามหลกัสูตร ภายในก าหนดเวลาในหลกัสูตร 
 ไม่เคยสอบไดค้ะแนนล าดบัขั้น U ในชุดวชิาใดตลอดหลกัสูตร 
 ไม่เคยเรียนซ ้ าชุดวชิาใด เพื่อยกระดบัคะแนน 
 มีชุดวิชาสะสมของล าดบัขั้น H เป็นจ านวนตั้งแต่สามในส่ีข้ึนไป ของชุด

วชิาทั้งหมด 
- เกียรตินิยมอนัดบัสอง นกัศึกษาท่ีมีสิทธิไดรั้บจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 1.1- 

1.3 อีกทั้งเป็นผูท่ี้มี   ชุดวิชาสะสมของล าดบัขั้น H เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของชุดวิชา
สะสมทั้งหมด 

- ในการประชุมสภามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 10/2547 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2547  
ก าหนดการ  ให้ปริญญาเกียรตินิยมในขอ้ 64 (1)(ก) แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 ไวด้งัต่อไปน้ี 

“สอบไดชุ้ดวชิาครบตามหลกัสูตร ภายในก าหนดเวลาในหลกัสูตรการศึกษานั้นๆ”  
หมายถึง สอบไดชุ้ดวิชาครบตามโครงสร้างหลกัสูตรและภายในระยะเวลาของหลกัสูตรท่ีไดรั้บ
อนุมติั ส าหรับกรณีท่ีสาขาวิชาก าหนดให้นกัศึกษาเรียนชุดวิชาเพิ่มข้ึน เพราะผูส้มคัรเรียนใช้วุฒิ
การศึกษา ไม่ตรงตามคุณสมบติัท่ีก าหนด จึงไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามขอ้บงัคบัฯ 
ดงักล่าว เน่ืองจากใชเ้วลาศึกษาเกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดในหลกัสูตร 

- นกัศึกษาท่ีไดรั้บเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์หรือโอนชุดวชิาไม่ 
มีสิทธิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 

- บณัฑิตท่ีไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง จะไดรั้บเหรียญทองเกียรตินิยม  
และบณัฑิตท่ีไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัสอง จะไดรั้บเหรียญเงินเกียรตินิยม 

บณัฑิตท่ีไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม 
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สูงสุดในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาใดในปีการศึกษาใด จะไดรั้บเข็มทองค าตรีศรเป็นรางวลัผลการ
เรียนยอดเยีย่มในสาขาวชิาหรือแขนงวชิานั้น  
 

 1.6.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
1) การประเมินผลการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  
  การประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ประเมินผลจาก 

       ก.  ผลงานท่ีมอบหมายใหท้ า 
       ข. การสอบชุดวชิาประจ าภาคการศึกษา 
       ค.  การสอบวิทยานิพนธ์ส าหรับ แผน ก หรือการสอบประมวลความรู้และ
การศึกษาคน้ควา้อิสระส าหรับ แผน ข หากนกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นในคร้ังแรกจะมีสิทธิสอบอีกหน่ึง
คร้ังหากสอบคร้ังท่ีสองไม่ผา่น จะถือวา่พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
       ง.  การเขา้รับการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิตหรือประสบการณ์
วชิาชีพมหาบณัฑิต 

 การประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประเมินผลจาก 
      ก. ผลงานท่ีมอบหมายใหท้ า 
      ข. การสอบชุดวชิาประจ าภาคการศึกษา 
      ค. การเข้ารับการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ
ประสบการณ์วชิาชีพประกาศนียบตัรบณัฑิต 
 

2) การรายงานผลการศึกษา 
  การรายงานผลการศึกษาของชุดวิชา มหาวิทยาลยัใช้ระบบอกัษรระดบัคะแนนท่ี
แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษา การวดัและการประเมินผลแต่ละชุดวิชา (ยกเวน้วิชา
วิทยานิพนธ์การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/
ประสบการณ์วชิาชีพประกาศนียบตัรบณัฑิต) ใหใ้ชอ้กัษรระดบัคะแนนดงัน้ี 
 

อกัษรระดบัคะแนน ความหมาย คะแนนต่อ 1หน่วยกิต 
A Excellent 4 

B+ Very Good 3.5 
B Good 3 

C+ Fairly Good 2.5 



33 

อกัษรระดบัคะแนน ความหมาย คะแนนต่อ 1หน่วยกิต 
C Fair 2 
D Poor 1 
F Failed 0 

 
หมายเหต ุ ก.  นักศึกษาท่ีได้อกัษรระดบัคะแนน D และ F ถือว่าสอบไม่ผ่านและตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนใหม่ในชุดวชิานั้นจนกวา่จะสอบผา่น 
  ข. นกัศึกษาท่ีมีความประสงคล์งทะเบียนเรียนใหม่เพื่อยกระดบัคะแบบชุดวิชาท่ี
สอบผ่านไปแลว้ก็สามารถท าได ้โดยมหาวิทยาลยัจะใช้ผลการศึกษาคร้ังล่าสุดในการรายงานผล
และคิดคะแนนเฉล่ียสะสม 
  การรายงานผลการศึกษาชุดวชิาวทิยานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้อิสระ การอบรมเขม้
เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตและการสอบประมวลความรู้ อกัษรระดบัคะแนนท่ีใชมี้ดงัน้ี 
อกัษรระดับคะแนน ผลจากการประเมิน ความหมาย 

I Incomplete การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากไม่ได้ด าเนิน
กิจกรรมครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

P Passed สอบผ่านส าหรับการประเมินผลท่ีไม่คาดคิดคะแนน
โดยไม่น าไปคิดในคะแนนเฉล่ียสะสม 

U Unsatisfactory สอบไม่ผา่นส าหรับการประเมินผลท่ีไม่คิดคะแนน 
  
การรายงานผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์อ่ืน มีดงัต่อไปน้ี 

อกัษรระดับคะแนน ผลจากการประเมิน ความหมาย 
W Withdrawn การยกเลิก ใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาขอถอนชุด

วิ ช า ท่ี ล งทะ เ บี ยน เ รี ยนไว้แ ล้ ว ภ า ย ใน
ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

N Not Graded and Credited การไม่นบัคะแนน ส าหรับชุดวิชาท่ีนกัศึกษา
ลงทะเบียนเกินกวา่ท่ีหลกัสูตรก าหนด และไม่
ตอ้งการไปใชใ้นการคิดคะแนนเฉล่ียสะสม 

SP Suspended ผลสอบของชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเพื่อยกระดบั
คะแนนในภาคการศึกษาท่ีผา่นมา 
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 การค านวณหน่วยกิตและคะแนนเฉล่ียสะสม มีวธีิการดงัน้ี 
     ก.  การค านวณหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉล่ียสะสมแต่ละภาคการศึกษาจะท าเม่ือส้ิน

ภาคการศึกษาแต่ละภาค 
     ข.  การนับจ านวนกิตสะสมเพื่อค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรให้นับ

ค านวณจากชุดวิชาตามหลกัสูตร แผน ก หรือ แผน ข ท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน ทั้งน้ี ยกเวน้ชุด
วชิาวทิยานิพนธ์และชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

     ค.  การบนัทึกผลการเรียนของชุดวชิาท่ีลงทะเบียนเพื่อยกระดบัคะแนนจะบนัทึกผลการ
เรียนในภาคหลงัสุดตามท่ีเป็นจริง ส่วนผลการสอบในภาคการศึกษาท่ีผา่นมาจะบนัทึกเป็น SP และ
ไม่น าไปค านวณคะแนนเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาและคะแนนเฉล่ียสะสม 

     ง. การสอบวิทยานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้อิสระ และการสอบประมวลความรู้ จะน าผล
การสอบไปคิดค านวณหน่วยกิตสะสม แต่จะไม่น าไปค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม 
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ปิด/ 
ยกเลกิ/ 
ยุบรวม 

ประชุม 
บูรณาการ
หน่วยการ
สอน 
ชุดวชิา 

ประชุม 
พจิารณา 
หน่วยการ
สอน 
ร่าง 1,2 

ผู้เขียน
ปรับแก้ 
หน่วยการ
สอน 
ร่าง 1,2 

ผู้เขียนส่ง 
หน่วยการ
สอนให้ 
บก. 

บก.รับหน่วยการสอน 
ตรวจแก้ ร่าง 2  

บก. 
ตรวจแก้ 
และจัดส่ง 
ร่าง 3 

ส านัก 
พมิพ์ 

เอกสาร 
การสอน 

ท าเอกสาร 
ฉบับ

เพิม่เติม 

ปรับปรุง 
ชุดวชิา 

กก.ปรับปรุง/ 
คณะท างาน/ 
กก.พจิารณา 

ส านัก 
บริการ

การศึกษา 

3-5 ปี 

นักศึกษา 

สาขาวิชา ชุดวชิา 
ผลติ/

ปรับปรุง 

สภาวชิาการ แต่งตั้ง 
กก.ชุดวชิา 

แ ต่ งตั้ ง ผู้
ร่วมผลิต/
ปรบปรุง 

จัดท าโครง
ร่างหน่วย
การสอน 

ด าเนินการ
ผลติ/

ปรับปรุง 

1.7 การผลติ/ปรับปรุงชุดวชิา 
 

      1.7.1  แผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา(โดยสังเขป) (ส านกัวชิาการ 2551) 
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      1.7.2  องค์ประกอบ/บทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา(บริหารชุดวิชา) 
  เพื่อให้การด าเนินการผลิตชุดวิชาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชเร่ือง องค์ประกอบ
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2538) 
ประกอบดว้ย  

 1) ประธานกรรมการ 1 คน 
2) กรรมการดา้นเน้ือหา 6-8 คน 

 3) กรรมการดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา  1 คน 
 4) กรรมการดา้นวดัผลการศึกษา 1 คน 
 5) กรรมการและบรรณาธิการ 
 6) เลขานุการ 
 รวมกรรมการทั้งส้ินไม่เกิน 11 คน ทั้งน้ี กรรมการอาจจะท าหน้าท่ีเลขานุการหรือ
บรรณาธิการดว้ยก็ได ้
 ส าหรับการผลิตและการบริหารชุดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา ไดมี้ประกาศมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราชเร่ือง องคป์ระกอบ หนา้ท่ีและวธีิด าเนินงานของคณะกรรมการผลิตและบริหาร
ชุดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2535  (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2535)  ก าหนดรายละเอียด  
ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ใหค้ณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเสนอรายนามคณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชาต่อคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชพิจารณาเห็นชอบ
แลว้เสนอสภาวชิาการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง โดยให้ด าเนินการล่วงหนา้ก่อนการเปิดสอนอยา่งนอ้ย 
1 ปี 
 ขอ้ 2 ใหค้ณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาระดบับณัฑิตศึกษา แต่ละคณะประกอบดว้ย 
  2.1 ประธานกรรมการ        1  คน 
  2.2 กรรมการและบรรณาธิการ       1  คน 
  2.3 กรรมการดา้นเน้ือหา              2-4   คน 
  2.4 กรรมการดา้นการออกแบบระบบการสอน 1-2   คน 
  2.5 กรรมการและเลขานุการ       1  คน 
  2.6 ผูช่้วยเลขานุการ        1  คน 
    รวมกรรมการทั้งส้ินไม่เกิน      9  คน 
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 ข้อ 3 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาต้องเป็นคณาจารย์
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และมีคุณสมบติัเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ประธานกรรมการเป็นอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั และเป็นผูท้รงคุณวุฒิใน
เน้ือหาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดวชิาท่ีผลิต 
  3.2 กรรมการและบรรณาธิการ เป็นอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัและเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดวชิาท่ีผลิต รวมทั้งตอ้งมีทกัษะในดา้นการใชภ้าษา 
  3.3 กรรมการด้านเน้ือหา เป็นอาจารย์หรือบุคลากรทั้ งภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั ท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดวชิาท่ีผลิต 
  3.4 กรรมการดา้นออกแบบระบบการสอน เป็นอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัและมี
ความรู้ความสามารถดา้นออกแบบระบบการเรียนการสอน 
  3.5 กรรมการและเลขานุการ เป็นอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 4 ให้คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดบับณัฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาก าหนดกรรมการให้เป็นผูผ้ลิตเน้ือหาหรือผูร่้วมผลิตท่ี
เป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องน าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
ผูผ้ลิตหรือผูร่้วมผลิต 
 ขอ้ 5 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดบับณัฑิตศึกษา เร่ิมวาระการด ารงต าแหน่ง
นบัตั้งแต่ไดรั้บอนุมติัแต่งตั้งจากสภาวชิาการ 
 ขอ้ 6 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาระดบับณัฑิตศึกษาส้ินสุดวาระการด ารง
ต าแหน่งหลงัจากมีค าสั่งแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นกรรมการแทน 
 ขอ้ 7 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาระดบับณัฑิตศึกษามีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
          7.1 ก าหนดโครงร่างเน้ือหาวชิาเป็นหน่วยการสอน 15 หน่วย โดยแบ่งเน้ือหาเป็น
ตอนและวางแผนการผลิต แลว้เสนอคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาทราบ 
          7.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในสัดส่วนการผลิตเน้ือหาวิชาในกรณีท่ีมีผูผ้ลิต
หลายคน  ในแต่ละหน่วยและใหค้วามเห็นชอบการน าผลงานทางวชิาการของผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนมาใช้
ประกอบชุดวชิาท่ีรับผดิชอบการผลิต 
          7.3 ก าหนดผูรั้บผดิชอบการผลิตเน้ือหาวชิาแต่ละหน่วยการสอน 
          7.4 พิจารณาก าหนดรายละเอียดของส่ือปฏิสัมพนัธ์ 
          7.5 พิจารณาความเหมาะสมในการใชส่ื้อโสตทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือเสริม
อ่ืน ๆ ประกอบชุดวชิาท่ีรับผิดชอบ 
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          7.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการแบ่งเน้ือหาวชิาในระดบัหวัเร่ืองท่ีผูรั้บผดิชอบการ
ผลิตเสนอมา 
          7.7 พิจารณารายละเอียดของแนวการศึกษาตามท่ีผูรั้บผดิชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัแนวการศึกษาและวตัถุประสงคข์องชุดวชิา 
          7.8 พิจารณาเน้ือหาของประมวลสาระชุดวชิาตามท่ีผูรั้บผดิชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัแนวการศึกษาและวตัถุประสงคข์องชุดวชิา  
          7.9 วนิิจฉยัปัญหาทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตชุดวชิาท่ีรับผดิชอบ 
          7.10 รายงานความกา้วหนา้ในการผลิตชุดวชิาท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาเป็นรายเดือน 
           7.11 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการผลิตชุดวชิาท่ีรับผดิชอบตามท่ีคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิามอบหมาย 
           7.12 วางแผนการจดัการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาของชุดวชิาท่ีรับผดิชอบ 

          7.13 พิจารณาเสนอรายช่ืออาจารยส์ัมมนาเสริมและสัมมนาเขม้ประจ าชุดวชิา 
           7.14 พิจารณาเสนอรายละเอียดขั้นตอนในการวดัและประเมินผลการศึกษาระหวา่ง
การศึกษาและสอบไล่ 
           7.15 พิจารณาจดัท ารายงานการประเมินผลการใชชุ้ดวชิาท่ีรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา 
           7.16 รายงานสถานภาพในการบริหารชุดวชิาท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาเป็นระยะ ๆ 
           7.17 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารชุดวชิาท่ีรับผดิชอบตามท่ี
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิามอบหมาย 
 ขอ้ 8 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดบับณัฑิตศึกษามีหนา้ท่ีผลิตชุดวิชาให้แลว้
เสร็จล่วงหนา้ก่อนการเปิดสอนชุดวชิานั้น อยา่งนอ้ย 4 เดือน 
 ขอ้ 9 ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา มีหนา้ท่ีจดัการประชุมคณะกรรมการ
ผลิตและบริหารชุดวชิาไดต้ามจ านวน ดงัน้ี 
  9.1 การผลิตชุดวชิา ไม่เกิน 30 คร้ัง 
  9.2 การบริหารชุดวิชา ไม่เกิน 7 คร้ัง/ภาคการศึกษา จ านวนคร้ังการประชุมน้ี
หมายถึงจ านวนคร้ังท่ีมีการเบิกจ่ายเบ้ียประชุม 
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 ขอ้ 10 ให้ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดบับณัฑิตศึกษามีหนา้ท่ีเร่งรัด
การผลิตตน้ฉบบัชุดวิชาให้แล้วเสร็จตามแผนการด าเนินงานและตามมาตรการเร่งรัดการผลิตชุด
วชิาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดและบริหารชุดวชิาใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 ขอ้ 11 การปฏิบติังานและการรายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการผลิตและบริหารชุด
วิชาแต่ละคณะข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาซ่ึงจะต้องรายงานการ
ปฏิบติังานใหม้หาวทิยาลยัทราบต่อไป 

 
2.  ประเด็นการประเมนิผล : ตัวช้ีวดัที ่23  ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2551 : 212-213 ) 

2.1 ค าอธิบาย  : 

2.1.1 อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีค่ านึกถงึ 
ความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และการจัดให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรู้มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้คน้ควา้วิจยัโดยอิสระในรูปโครงการวิจยัส่วน
บุคคล การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีโอกาสเลือกเรียนไดห้ลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ การเปิด
รายวิชาเลือกเสรีท่ีครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมงเรียนใน
ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบติัการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัด
สัมมนา จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัท าโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบคน้ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอท่ีจะศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 

 2.2.2  ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพที่
ต้องอาศัยความละเอียดในการพิจารณาและมีลักษณะแตกต่างจากตัวบ่งช้ีอ่ืนๆ ที่กล่าวมาแล้ว  
อยา่งไรก็ตาม ตวับ่งช้ีน้ีมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นตวับ่งช้ีท่ีจะบอกให้ทราบวา่สถาบนัการศึกษาได้
จดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 22 หรือไม่ ซ่ึงมาตรา 22 
ก าหนดไวว้า่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด” 

2.2.3 การประเมินผลอาจพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณ์หรือการ

จัดกิจกรรมในช่ัวโมงการเรียนการสอน หรือจัดเก็บร่องรอยหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลจากวิธีการอื่นๆ 
เช่น การสงัเกตการเรียนการสอน วิธีการตั้งปัญหา และพิจารณาจากงานท่ีผูส้อนมอบหมายดว้ย 
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2.2  ประเด็นในการพจิารณา 7 ข้อ 
     ประเด็นท่ี 1  คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และ

หลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
    ประเด็นท่ี 2  คณาจารยมี์การวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
    ประเด็นท่ี 3  คณาจารยมี์ความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน 
    ประเด็นท่ี 4  คณาจารยมี์ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของ

ตนเองและผูเ้รียน 
     ประเด็นท่ี 5  คณาจารยมี์การประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการ

เรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่ อพฒันาการเรียนรู้และการ
ประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

     ประเด็นท่ี 6  คณาจารยมี์การน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

    ประเด็นท่ี 7  คณาจารยมี์การวจิยัเพื่อพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใช้
พฒันาผูเ้รียน 

 
   2.3  เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 

อาจารยป์ระจ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 
75 ปฏิบติัได ้1-2 
ประเด็น 

อาจารยป์ระจ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 
75 ปฏิบติัได ้3-4 
ประเด็น 

อาจารยป์ระจ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 
75 ปฏิบติัได ้5 
ประเด็น 

อาจารยป์ระจ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 
75 ปฏิบติัได ้6 
ประเด็น 

อาจารยป์ระจ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 
75 ปฏิบติัได ้7 
ประเด็น 

 
      2.4  ข้อมูลทีต้่องการ  
        ขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นหลกัฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั เช่น จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชัว่โมงเรียนในภาคปฏิบติัท่ีแสดงถึงการให้นกัศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ตามความสนใจ การสอนแบบ Problem Based Learning, Project-Based Learning 
เป็นตน้ การท า Senior project การสอนแบบสัมมนา และการท่ีมอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเองรวมทั้งจ  านวนชัว่โมงในภาคสนาม จ านวนโปรแกรม/รายวิชาท่ีเป็นวิชาเลือกเสรี 
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ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียน และเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ผลการประเมินผลการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียน และมีการน าผล
การประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เตม็ตามศกัยภาพ 
  นอกจากนั้นยงัรวมถึงผลงานอาจารยท่ี์เป็นงานวิจยัเพื่อพฒันาส่ือและการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและน าผลไปใช้พัฒนาผูเ้รียน จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการให้นิสิตนักศึกษาใช้ห้องสมุดและห้อง
คอมพิวเตอร์ต่อวนั เป็นตน้ รวมถึง แผนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์
รวมและมีบทบาทในการเรียนรู้ 
  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัท ารายงานวิจยัประเมินผลตามตวัช้ีวดัท่ี 23 เพื่อเป็น
หลกัฐานยนืยนัในการประเมินตนเองของสถาบนั 
 

3.  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
3.1  ความหมายกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใ้ห้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั หมายถึง การจดัการศึกษาท่ียึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด โดย กระบวนการจดัการศึกษาจะตอ้งส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2551:155) 

     อาภรณ์ ใจเท่ียง  (2551) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
หมายถึง การจดักิจกรรมโดยวธีิต่างๆ อยา่งหลากหลายท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงเกิด
การพฒันาตนและสั่งสมคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติ
ต่อไป  

3.2 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.2.1  แนวคิดทางการศึกษาของ จอห์น  ดิวอ้ี (John Dewey) แนวคิดน้ีมีท่ีมาจากแนวคิด
ทางการศึกษาของ จอห์น  ดิวอ้ี (John Dewey) ซ่ึงเป็นตน้คิดในเร่ืองของ “การเรียนรู้โดยการ
กระท า” หรือ “Learning by Doing” (Dewey 1963) อนัเป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายและไดรั้บการ
ยอมรับทัว่โลกมานานแลว้ การจดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัจดักระท าน้ี 
นบัว่าเป็นการเปล่ียนบทบาทในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการเป็น “ผูรั้บ” มาเป็น “ผูเ้รียน” และ
เปล่ียนบทบาทของครูจาก “ผูส้อน” หรือ “ผูถ่้ายทอดขอ้มูลความรู้” มาเป็น “ผูจ้ดัประสบการณ์การ
เรียนรู้” ให้ผูเ้รียน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงบทบาทน้ีเท่ากบัเป็นการเปล่ียนจุดเนน้ของการเรียนรู้วา่อยูท่ี่



42 

ผูเ้รียนมากกวา่อยูท่ี่ผูส้อน ดงันั้นผูเ้รียนจึงกลายเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน เพราะบทบาท
ในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั    

หลงัจากแนวคิดดงักล่าวเกิดข้ึน ต่อมาไดมี้ผูพ้ฒันาแนวคิดใหม่ๆ ข้ึนจ านวนมาก  ซ่ึงลว้น
แต่สนับสนุนแนวคิดพื้นฐานของดิวอ้ีทั้งส้ิน แนวคิดใหม่ๆ เหล่าน้ีต่างช่วยส่งเสริมแนวคิดหลกั
ของดิวอ้ีให้สามารถน าไปปฏิบติัได้จริงเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน กวา้งและหลากหลายยิ่งข้ึน 
น่าสนใจ และไดผ้ลมากยิง่ข้ึน  

 
3.2.2 โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  การท่ีครูจะจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง แนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้  เป็นท่ีมาของช่ือ  CIPPA   ดงัน้ี 
 C = Construct  หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของ Constructivism กล่าวคือ 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี ควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีโอกาส สร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะท า
ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ และเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อตนเอง การท่ีผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้าง 
ความรู้ดว้ยตนเองน้ี เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
 I =  Interaction หมายถึง การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นหรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวั กิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีดี จะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคล และแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลาย ซ่ึงเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสังคม 
 P  =  Physical Participation หมายถึง การเรียนรู้มีโอกาสไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย โดยการท า
กิจกรรมในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางกาย 

P =  Process Learning  หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี 
ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่างๆ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ   กลุ่ม 
กระบวนการพัฒนาตนเอง เป็นต้น การเรียนรู้กระบวนการเป็นส่ิงส าคัญเช่นเดียวกับการ
เรียนรู้     เน้ือหาสาระต่างๆ การเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการ เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
ทางดา้นสติปัญญาอีกทางหน่ึง 
 A =  Application  หมายถึงการ  น าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียน
ไดรั้บประโยชน์จากการเรียน และช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมข้ึนเร่ือยๆ กิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีมีแต่เพียงการสอนเน้ือหาสาระใหผู้เ้รียนเขา้ใจ โดยขาดกิจกรรมการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้จะ
ท าใหผู้เ้รียนขาดการเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบติั ซ่ึงจะท าใหก้ารเรียนรู้  ไม่เกิดประโยชน์
เท่าท่ีควร การจดักิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชน้ี้ เท่ากบัเป็นการช่วยให้
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ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในดา้นหน่ึงหรือหลายๆ ดา้น แลว้แต่ลกัษณะของสาระและ
กิจกรรมท่ีจดั (http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=110823&Ntype=2 2551) 

 
3.3  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแ้บ่งรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในระดบัการ
อุดมศึกษาตามแนวทางเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงมุ่งพฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะชีวิต
และทกัษะสังคม มีปรากฏในวงการการศึกษาไทยหลายรูปแบบ  ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2551:155-158) 
 

3.3.1 การเรียนรู้จากกรณปัีญหา (Problem-based Learning : PBL)  
   เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนคิดและด าเนินการ 

เรียนรู้ ก าหนดวตัถุประสงค์ และเลือกแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยผูส้อนเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า เป็น 
การส่งเสริมให้เกิดการแกปั้ญหามากกวา่การจ าเน้ือหาขอ้เท็จจริง เป็นการส่งเสริมการท างานเป็น 
กลุ่มและพฒันาทกัษะทางสังคม ซ่ึงวิธีการน้ีจะท าไดดี้ในการจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 
เพราะผูเ้รียนมีระดบัความสามารถทางการคิดและการด าเนินการดว้ยตนเองไดดี้ เง่ือนไขท่ีท าให้เกิด
การเรียนรู้ ประกอบดว้ย ความรู้เดิมของผูเ้รียน ท าให้เกิดความเขา้ใจ ขอ้มูลใหม่ได้ การจดั
สถานการณ์ท่ีเหมือนจริง ส่งเสริมการแสดงออกและการน าไปใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ การให้
โอกาสผูเ้รียนไดไ้ตร่ตรองขอ้มูลอยา่งลึกซ้ึง ท าให้ผูเ้รียนตอบค าถาม จดบนัทึก สอนเพื่อน สรุป 
วพิากษว์จิารณ์สมมติฐานท่ีไดต้ั้งไวไ้ดดี้  

 
3.3.2 การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (individual study)  

    เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้ และความสนใจในการเรียนรู้ท่ี 
แตกต่างกนั ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเทคนิคหลายวิธี เพื่อช่วยให้การจดัการเรียนในกลุ่มใหญ่ 
สามารถตอบสนองผูเ้รียนแต่ละคนท่ีแตกต่างกนัไดด้ว้ย อาทิ  
    1) เทคนิคการใช้ Concept Mapping ท่ีมีหลกัการใชต้รวจสอบความคิดของผูเ้รียนวา่คิด 
อะไร เขา้ใจส่ิงท่ีเรียนอยา่งไรแลว้แสดงออกมาเป็นกราฟิก  
    2)  เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาท่ีผูเ้รียนกบัผูส้อนร่วมกนัก าหนด เพื่อใชเ้ป็น 
หลกัยดึในการเรียนวา่จะเรียนอะไร อยา่งไร เวลาใด ใชเ้กณฑอ์ะไรประเมิน  

http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=110823&Ntype=2
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    3)  เทคนิค Know –Want-Learned ใชเ้ช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ ผสมผสานกบั 
การใช ้ Mapping ความรู้เดิม เทคนิคการรายงานหนา้ชั้นท่ีให้ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมา 
น าเสนอหนา้ชั้นซ่ึงอาจมีกิจกรรมทดสอบผูฟั้งดว้ย  
    4)  เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นการเรียนท่ีท าให้ผูเ้รียนไดร่้วมมือกนั 
แลกเปล่ียนความรู้ความคิดซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั เพื่อแกปั้ญหาให้ส าเร็จ 
ตามวตัถุประสงค ์ 
 

3.3.3 การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)  
    การเรียนรู้แบบน้ีมีความเช่ือพื้นฐานว่า “ผูเ้รียนเป็นผู ้สร้างความรู้โดยการอาศัย 
ประสบการณ์แห่งชีวิตท่ีไดรั้บเพื่อคน้หาความจริง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญา 
การศึกษาท่ีหลากหลาย ซ่ึงนกัทฤษฎีสรรคนิยมไดป้ระยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษา 
ดงักล่าวในรูปแบบและมุมมองใหม่ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  
 1) กลุ่มท่ีเน้นกระบวนการรู้คิดในตัวบุคคล  (radical constructivism or personal 
Constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มท่ีเนน้การ เรียนรู้ของมนุษย์
เป็นรายบุคคล โดยมีความเช่ือว่ามนุษยแ์ต่ละคนรู้วิธีเรียนและรู้วิธี คิด เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง  

2)  กลุ่มท่ีเน้นการสร้างความรู้โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social constructivism or 
socially oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มท่ีเนน้วา่ความรู้ คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมี
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้สองประการ คือ 1) ความรู้ตอ้งสัมพนัธ์กบัชุมชน  2) ปัจจยัทางวฒันธรรมสังคม
และประวติัศาสตร์มีผลต่อการเรียนรู้ ดงันั้นครูจึงมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้  

 
3.3.4  การเรียนรู้จากการสอนแบบเอส ไอ พ ี(SIP) 

     การสอนแบบเอส ไอ พี เป็นรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนเพื่อฝึกทกัษะทางการสอน
ใหก้บั ผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษา สาขาวชิาการศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถเก่ียวกบั 
ทกัษะการสอน โดยผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนมีผลทางตรง คือ การมีทกัษะการสอน การมีความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะทางการสอนและผลทางออ้ม คือ การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ความร่วมมือใน
การเรียนรู้ และความพึงพอใจในการเรียนรู้  
    วธีิการท่ีใชใ้นการสอน คือ การทดลองฝึกปฏิบติัจริงอยา่งเขม้ขน้ ต่อเน่ือง และเป็นระบบ 
โดยการสอนแบบจุลภาค มีท่ีให้ผูเ้รียนทุกคนมีบทบาทในการฝึกทดลองตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการ 
ฝึก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรู้ความเขา้ใจ ขั้นส ารวจวิเคราะห์และออกแบบการฝึกทกัษะ ขั้น
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ฝึกทกัษะ ขั้นประเมินผล โครงสร้างทางสังคมของรูปแบบการสอนอยูใ่นระดบัปานกลางถึงต ่า 
ในขณะท่ีผูเ้รียนฝึกทดลองทกัษะการสอนนั้น ผูส้อนตอ้งให้การช่วยเหลือสนบัสนุนอย่างใกลชิ้ด 
ส่ิงท่ีจะท าให้การฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ความพร้อมของระบบ 
สนบัสนุน ไดแ้ก่ ห้องปฏิบติัการสอน ห้องส่ือเอกสารหลกัสูตรและการสอน และเคร่ืองมือ 
โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

3.3.5  การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)  
     การเรียนรู้แบบน้ีเป็นการให้ผูเ้รียนศึกษาและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เช่น การจดัการ 
เรียนการสอนแบบสืบคน้ (Inquiry Instruction) การเรียนแบบคน้พบ (Discovery Learning) การ 
เรียนแบบแกปั้ญหา (Problem Solving) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ซ่ึง 
การเรียนการสอนแบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองน้ีใช้ในการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นรายบุคคล และ 
กระบวนการกลุ่ม  
 

3.3.6  การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)  
     การเรียนรู้แบบน้ีเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดพฒันาการทุกดา้น 
ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้เน้ือหาสาระ การฝึกปฏิบติัจริง ฝึกฝนทกัษะทางสังคม ทกัษะชีวิต ทกัษะ
วิชาชีพ การพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบนัการศึกษามกัร่วมมือกบัแหล่งงานในชุมชน 
รับผิดชอบการจดัการเรียนการสอนร่วมกนั ตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค์ การก าหนดเน้ือหา 
กิจกรรม และวธีิการประเมิน   
 

3.3.7  การเรียนรู้ทีเ่น้นการวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)  
     การเรียนรู้ท่ีเน้นการวิจยัถือไดว้า่เป็นหัวใจของบณัฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนท่ีเน้น 
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนโดยตรง เป็นการพฒันากระบวนการแสวงหาความรู้ และ 
การทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน  โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจ
แบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่ การสอนโดยใชว้ิธีวิจยัเป็นวิธีสอน การสอนโดยผูเ้รียนร่วมท า 
โครงการวจิยักบัอาจารยห์รือเป็นผูช่้วยโครงการวิจยัของอาจารย ์การสอนโดยผูเ้รียนศึกษา งานวิจยั
ของอาจารยแ์ละของนกัวิจยัชั้นน าในศาสตร์ท่ีศึกษา และการสอนโดยใชผ้ลการวิจยั ประกอบการ
สอน  
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3.3.8  การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based 

Approach)  
     การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบน้ี เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดส้ร้างสรรคค์วามรู้ความคิด
ดว้ย ตนเองดว้ยการรวบรวม ท าความเขา้ใจ สรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากการศึกษาดว้ยตนเอง 
เหมาะส าหรับบณัฑิตศึกษา เพราะผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ มีประสบการณ์เก่ียวกบัศาสตร์ท่ีศึกษามา ใน
ระดบัหน่ึงแลว้  
     วิธีการเรียนรู้เร่ิมจากการท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนให้เขา้ใจวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้
ตาม แนวน้ี จากนั้นท าความเขา้ใจในเน้ือหาและประเด็นหลกั ๆ ของรายวชิา มอบหมายให้ผูเ้รียนไป 
ศึกษาวเิคราะห์เอกสาร แนวคิดตามประเด็นท่ีก าหนด แลว้ให้ผูเ้รียนพฒันาแนวคิดในประเด็นต่าง ๆ 
แยกทีละประเด็น โดยให้ผูเ้รียนเขียนประเด็นเหล่านั้นเป็นผลงานในลกัษณะท่ีเป็นแนวคิด ของ
ตนเองท่ีผ่านการกลัน่กรอง วิเคราะห์เจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเป็นของตนเอง จากนั้นจึง 
น าเสนอใหก้ลุ่มเพื่อนไดช่้วยวเิคราะห์ วจิารณ์อีกคร้ัง 
 

3.4  ลกัษณะของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (อาภรณ์   
ใจเท่ียง 2551)    

3.4.1  Active Learning  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า หรือปฏิบติัดว้ยตนเอง ดว้ย
ความ กระตือรือร้น เช่น ไดคิ้ด คน้ควา้ ทดลองรายงาน ท าโครงการ สัมภาษณ์ แกปั้ญหา ฯลฯ ไดใ้ช ้
ประสาทสัมผสัต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างแทจ้ริง ผูส้อนท าหน้าท่ี เตรียมการจดั 
บรรยากาศการเรียนรู้ จดัส่ือส่ิงเร้าเสริมแรงใหค้  าปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกนั 

3.4.2  Construct  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดค้น้พบสาระส าคญัหรือองคก์ารความรู้ใหม่ดว้ย
ตนเอง อนัเกิด จากการไดศึ้กษาคน้ควา้ทดลอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และลงมือปฏิบติัจริง ท าให้ ผูเ้รียน
รักการอ่าน รักการศึกษาคน้ควา้เกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้ เห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ซ่ึง
น าไปสู่ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ท่ีพึงประสงค ์

3.4.3  Resource  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายทั้ง
บุคคลและ เคร่ืองมือทั้ งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ผูเ้รียนได้สัมผสัและสัมพนัธ์ กับ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ี เป็นมนุษย ์(เช่น ชุมชน ครอบครัว องคก์รต่างๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตาม
หลกัการท่ีวา่ "การเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลาและทุกสถานการณ์)" 

3.4.4  Thinking  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด ผูเ้รียนไดฝึ้กวิธีคิดในหลาย
ลกัษณะ เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชดัเจน คิดถูก ทางคิดกวา้ง คิดลึกซ้ึง คิดไกล 
คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นตน้ (ทิศนา แขมมณี และคณะ 2543 : 55-59) การฝึกให้ผูเ้รียนไดคิ้ดอยูเ่สมอ
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ในลักษณะ ต่าง ๆ จะท าให้ผูเ้รียนเป็นคนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น คิดอย่างรอบคอบมีเหตุผล มี
วิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีจะเลือกรับและ
ปฏิเสธขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและมี เหตุผลอนัเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวติประจ าวนั 

3.4.5  Happiness  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข เป็นความสุขท่ีเกิดจาก 
ประการท่ีหน่ึง ผูเ้รียนไดเ้รียนในส่ิงท่ีตนสนใจสาระการเรียนรู้ ชวนใหส้นใจใฝ่คน้ควา้ศึกษาทา้ทาย 
ให้แสดง ความสามารถและให้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี  ประการท่ีสองปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนและระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร มีการ
ช่วยเหลือ เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั มีกิจกรรมร่วมดว้ยช่วยกนั ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกบั
การเรียน 

3.4.6 Participation  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดงาน 
วางเป้าหมายร่วมกัน และมีโอกาสเลือกท างานหรือศึกษาค้นควา้ในเร่ืองท่ีตรงกบัความถนัด
ความสามารถ ความสนใจ ของตนเอง ท าให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยความกระตือรือร้น  มองเห็นคุณค่าของ
ส่ิงท่ีเรียนและสามารถ ประยกุตค์วามรู้น าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติจริง 

3.4.7  Individualization  เป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนให้ความส าคญัแก่ผูเ้รียนในวามเป็นเอกตั
บุคคล ผูส้อนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน มุ่งให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองให้เต็มศกัยภาพมากกว่าเปรียบเทียบแข่งขนัระหว่างกนัโดยมีความเช่ือมัน่
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได ้และมีวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

3.4.8  Good Habit  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีดีงาม เช่น ความ
รับผดิชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน ้าใจ ความขยนั ความมีระเบียบวนิยั ความเสียสละ ฯลฯ และ 
ลกัษณะนิสัยในการท างานอยา่งเป็นกระบวนการการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การยอมรับผูอ่ื้น และการ
เห็นคุณค่าของงาน เป็นตน้  

    กล่าวโดยสรุป การจดักิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการเรียน ไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ไดป้ระยุกตค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิต 
ไดมี้ความสุขและสนุกกบัการเรียนรู้ ตลอดจนมีคุณลกัษณะนิสัยดีงามท่ีสังคมพึงปรารถนา 

 
3.5  เทคนิควธีิการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีมุ่่งพฒันาผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียน จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิควธีิการเรียนรู้  

รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนใน หลากหลายวธีิซ่ึงจ าแนกไดด้งัน้ี 
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ 2543 : 36-37) 
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  3.5.1  การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม ไดแ้ก่ การเรียนรู้แบบสืบคน้ แบบคน้พบแบบ
แกปั้ญหา แบบสร้างแผนผงัความคิดแบบใชก้รณีศึกษา แบบตั้งค  าถามแบบใชก้ารตดัสินใจ 
 3.5.2   เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ วธีิการเรียนแบบศูนยก์ารเรียน แบบการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3.5.3  เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยต่ีางๆ ประกอบการเรียน เช่น การใช้
ส่ิงพิมพ ์ต าราเรียน และแบบฝึกหดัการใชแ้หล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนยก์ารเรียนชุดการสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนส าเร็จรูป 

3.5.4  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์ ประกอบดว้ย การโตว้าทีกลุ่ม 
Buzz การ อภิปราย การระดมพลงัสมอง กลุ่มแกปั้ญหา กลุ่มติวการประชุมต่าง ๆ การแสดงบทบาท
สมมติ กลุ่มสืบคน้คู่คิดการฝึกปฏิบติั เป็นตน้ 

3.5.5  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เช่น การจดัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เกม กรณีตวัอย่างสถานการณ์จ าลองละคร เกม กรณีตวัอย่างสถานการณ์จ าลอง ละคร 
บทบาท สมมติ 

3.5.6   เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ไดแ้ก่ ปริศนาความคิดร่วมมือแข่งขนัหรือกลุ่มสืบคน้ 
กลุ่มเรียนรู้ ร่วมกนั ร่วมกนัคิด กลุ่มร่วมมือ 

3.5.7  เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนแบบใชเ้วลาเล่า
เร่ือง (Story line) และการเรียนการสอนแบบแกปั้ญหา (Problem-Solving)  
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4. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
4.1 งานวจัิยในประเทศ 

4.1.1 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัส่ือการศึกษา 
1) ฝ่ายจัดระบบและวิจัยส่ือการศึกษา ส านักเทคโนโลยีการศึกษา (2547) ไดท้  าการวิจยั

เร่ือง การรับชมรายการวิทยุโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์
ก าร ศึกษ าทา งไกลผ่ านดาว เ ที ยม  เพื่ อส า รวจก าร รับชมรายการวิทยุ โทรทัศ น์  ของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม และศึกษา
ความคิดเห็นของนกัศึกษา เก่ียวกบัประโยชน์และคุณภาพโดยรวมของรายการวิทยุโทรทศัน์ของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.0 มีอายรุะหวา่ง  
21-30 ปี  ร้อยละ 50.4  ประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 24.0 และลูกจา้งบริษทัเอกชน ร้อยละ 25.8 
เรียนในสาขาวิชาวิทยาการจดัการ ร้อยละ 32.2 และมีท่ีอยูก่ระจายทัว่ประเทศในทุกจงัหวดั โดยใน
กรุงเทพมหานครอาศยัอยูม่ากท่ีสุด ร้อยละ 21.8 

2. การรับชมรายการวิทยุโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชทางสถานี
วทิยโุทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม มีจ านวนผูช้มรายการเพียง ร้อยละ 10.4 ไม่ชมรายการ 
ร้อยละ 89.6 โดยมีเหตุผลท่ีไม่ชมรายการคือ ไม่มีเคเบิ้ลทีวี/จานรับสัญญาณดาวเทียมมากท่ีสุด ร้อย
ละ 79.2 รองลงมาคือไม่มีเวลาชมรายการ ร้อยละ 38.7 ส่วนผลส ารวจจากผูช้มรายการ พบวา่ส่วน
ใหญ่รับชมรายการทางเคเบิลทีวีของ UBC ช่อง 12 ร้อยละ 63.2 ส่วนทางจานรับสัญญาณดาวเทียม 
DLTV 8 ช่อง 68  มีร้อยละ 36.5 โดยชมรายการท่ีบา้นมากท่ีสุด ร้อยละ 81.2  รายการท่ีรับชม
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ รายการเวลา มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ร้อยละ 51.9 
รายการประกอบชุดวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน ร้อยละ 48.8 รายการกฏหมายเพื่อประชาชน ร้อยละ 35.1 
รายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ร้อยละ34.6 รายการรอบรู้กบั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ร้อยละ 
30.1 รายการประกอบชุดวิชาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ร้อยละ 14.1 รายการสายตรงกับ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ร้อยละ 11.7 รายการบริการสังคม ร้อยละ 11.4 และรายการแวดวง 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ร้อยละ 9.5 ความถ่ีในการชมรายการ ส่วนใหญ่คือ 1 วนั/สัปดาห์ 
ร้อยละ 41.3 รองลงมา 2 วนั/สัปดาห์ ร้อยละ 27.7 ช่วงเวลาท่ีชมรายการมากท่ีสุดในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ 
คือ ช่วงเวลา 04.00 - 06.00 น. รองลงมาช่วงเวลา 19.30 - 20.00 น. รองลงมาคือ 09.00 - 09.50 น. 
และ 19.30-20.00 น. ส าหรับปัญหาในการรับชมรายการ พบวา่ส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหา ร้อยละ 73.5 
ส่วนท่ีระบุวา่มีปัญหามีร้อยละ 22.1 โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณเป็นของ
ตนเอง ร้อยละ 61.0 
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3. ความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย พบวา่ ไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 76.5 
ได้รับข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์จากมหาวิทยาลยั  ร้อยละ 61.6 ช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาในชุดวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 46.5 และรู้สึกใกลชิ้ดกบัมหาวทิยาลยั ร้อยละ 31.8 

4. ความ คิด เ ห็น เ ก่ี ยวกับ คุณภาพโดยรวมของรายการวิทยุ โทรทัศ น์ของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบวา่ นกัศึกษา  ส่วนใหญ่เห็นวา่รายการมีคุณภาพโดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ 57.8 

 
2) ฝ่ายจัดระบบและวิจัยส่ือการศึกษา ส านักเทคโนโลยีการศึกษา (2547) ไดท้  าการวิจยั

เร่ือง การศึกษาเร่ืองการรับชมรายการวิทยุโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  เพื่อส ารวจการรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  ศึกษาความ
คิดเ ห็น เ ก่ี ยวกับความน่าสนใจ และประโยชน์ ท่ีได้ รับของรายการวิทยุโทรทัศน์ของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ความตอ้งการเก่ียวกบัวนัและเวลาในการชมรายการวิทยุโทรทศัน์
ของ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และส ารวจอุปกรณ์รับส่ือท่ีมีและส่ือเสริมประกอบการเรียน
ท่ีตอ้งการ โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.5 มีอายุ 21-30 ปี ร้อย
ละ 52.5 ท างานในบริษทัเอกชน ร้อยละ 31.1 เรียนในสาขาวิชาวิทยาการจดัการ ร้อยละ 32.2 และมี
ท่ีอยูก่ระจายทัว่ประเทศในทุกจงัหวดัโดยในกรุงเทพมหานครอาศยัอยูม่ากท่ีสุด ร้อยละ 18.1 

2. การรับชมรายการวิทยุโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชทางสถานี
วิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  มีจ  านวนผูช้มรายการ ร้อยละ 58.2 ส่วนท่ีไม่ชมรายการมี 
ร้อยละ 41.8 โดยมีเหตุผลท่ีไม่ชมรายการมากท่ีสุดคือไม่มีเวลาชมรายการ ร้อยละ 46.0 รายการท่ีชม
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ รายการเวลา มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ร้อยละ 61.7 
รายการประกอบชุดวชิา ร้อยละ 61.2 รายการกฎหมายเพื่อประชาชน ร้อยละ 57.9 รายการแนะแนว 
การศึกษา ร้อยละ 57.0 รายการเรียนภาษากบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ร้อยละ 47.0 และ
รายการบริการสังคม ร้อยละ 37.9 ช่วงเวลาท่ีชมรายการมากท่ีสุดในวนัจนัทร์ถึงศุกร์คือช่วงเวลา 
06.00 - 06.30 น. รองลงมาคือช่วงเวลา 05.30 - 06.00 น. และ 05.00 - 05.30 น. ส าหรับวนัเสาร์และ
วนัอาทิตย ์ช่วงเวลา ท่ีชมรายการมากท่ีสุดคือช่วงเวลา 07.30 - 08.00 น. รองลงมาคือช่วงเวลา 06.30 
- 07.00 น. และ 06.00 - 06.30 น. 
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3. ความ คิด เ ห็น เ ก่ี ย วกับคว าม น่ าสนใจของร ายก า รวิท ยุ โท รทัศน์ ขอ ง 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบวา่ ส่วนใหญ่เห็นวา่รายการทุกประเภทมีความน่าสนใจระดบั
มาก 

4. ความคิด เห็น เ ก่ียวกับประโยชน์ ท่ีได้ รับจากรายการวิทยุโทรทัศน์ของ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่า ไดรั้บประโยชน์จากการชมรายการทุก
ประเภทในระดบัมาก 

5. ความต้องการเ ก่ียวกับว ันและเวลาในการชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบว่า ส่วนใหญ่ตอ้งการชมรายการในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ใน
ช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น. และ 19.00 - 23.00 น. ส าหรับวนัเสาร์และวนัอาทิตยใ์นช่วงเวลา 05.00 - 
09.00 น. และ 21.00 - 23.00 น. 

6. ผลส ารวจอุปกรณ์รับส่ือท่ีนักศึกษามีมากท่ีสุด  ได้แก่ โทรทศัน์ ร้อยละ 93.8 
รองลงมา วิทยุ  ร้อยละ 76.0 เคร่ืองเล่น VCD ร้อยละ 74.5 เคร่ืองเล่นเทปเสียง ร้อยละ 63.6 เคร่ือง
เล่น CD เสียง ร้อยละ 53.0 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 41.9 เคร่ืองเล่นวีดิทศัน์ ร้อยละ 24.5 เคร่ือง
เล่น DVD ร้อยละ 24.3 อินเตอร์เน็ต    ร้อยละ 21.4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ร้อยละ 5.4 
และส่ือเสริมประกอบการเรียนท่ีนกัศึกษาตอ้งการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ VCD ร้อยละ 62.6 รองลงมา
รายการโทรทศัน์ ร้อยละ 47.0 เทปเสียง ร้อยละ 40.1 CD เสียง     ร้อยละ 28.3 รายการวิทยุ ร้อยละ 
20.8 CD-ROM ร้อยละ 14.5 DVD ร้อยละ 13.6 รับชม/ฟังรายการผา่น Internet ร้อยละ 12.5 
วดีิโอเทป ร้อยละ 8.8 e-learning ร้อยละ 6.5 และ Teleconference ร้อยละ 1.3  

  
3) ฝ่ายจัดระบบและวิจัยส่ือการศึกษา ส านักเทคโนโลยีการศึกษา (2548) ไดท้  าการวิจยั

เร่ือง ความตอ้งการของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือเสริมประกอบการเรียน เพื่อส ารวจการรับชมรายการ
วิทยุโทรทศัน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช และส ารวจความต้องการเก่ียวกับส่ือเสริม
ประกอบการเรียน โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจดัการ 
ร้อยละ 33.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ ร้อยละ 19.4 และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ร้อยละ 14.8 โดยส่วนใหญ่
เป็นนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนปีการศึกษา 2548 ร้อยละ 38.8 ปีการศึกษา 2547 ร้อยละ 17.9 และปี
การศึกษา 2546 ร้อยละ 12.4 

2. การรับชมรายการวิทยุโทรทศัน์ของ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชทางสถานี
วิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พบวา่มีจ านวนนกัศึกษาชมรายการ ร้อยละ 51.9 ส่วนท่ีไม่
ชมรายการ มีร้อยละ 48.1 วนัและเวลาท่ีมีนกัศึกษาชมรายการมากคือ ช่วงเวลา 05.00 - 06.00 น. 
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ของวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ส่วนวนัและเวลาท่ีนกัศึกษาตอ้งการชมรายการมากไดแ้ก่ วนัจนัทร์ถึง
วนัอาทิตย ์ช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น., 19.00 - 21.00 น. และ 21.00 - 23.00 น. และ    วนัเสาร์ถึงวนั
อาทิตย ์ช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น., 09.00 - 11.00 น. และ 17.00 - 19.00 น. 

3. การรับชมรายการวิทยุโทรทศัน์ของ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชทางสถานี
วิทยุโทรทศัน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่ามีจ  านวนนักศึกษาชมรายการ ร้อยละ 3.6 
เท่านั้น ส่วนท่ีไม่ชมรายการ มีร้อยละ 96.4 วนัและเวลาท่ีมีนกัศึกษาชมรายการมาก ส่วนใหญ่เป็น
ช่วงเวลาในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ไดแ้ก่ ช่วงเวลา 08.30 - 09.00 น., 09.00 - 10.00 น., 10.00 - 
11.00 น., 18.00 - 19.00 น. และ 19.00 - 20.00 น. ส่วนวนัและเวลาท่ีนกัศึกษาตอ้งการชมรายการ
มากไดแ้ก่ วนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย ์ช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น., 17.00 - 19.00 น., 19.00-21.00 น. และ 
21.00-23.00 น. และวนัเสาร์ถึงวนัอาทิตยช่์วงเวลา 07.00 - 09.00 น. และ 09.00 - 11.00 น. 

4. ความตอ้งการเก่ียวกับส่ือเสริมประกอบการเรียน พบว่า ส่ือเสริมท่ีนักศึกษา
ตอ้งการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ VCD ร้อยละ 58.8 รองลงมา รายการโทรทศัน์ ร้อยละ 41.4 เทปเสียง ร้อย
ละ 36.9 CD เสียง ร้อยละ 26.2 รายการวิทยุ ร้อยละ 26.0 DVD ร้อยละ 19.6 CD-ROM ร้อยละ 14.7 
รับชม/ฟังรายการผา่น Internet ร้อยละ 14.6 วีดิโอเทป ร้อยละ 14.1 e-Learning ร้อยละ 7.0 และ 
Teleconference ร้อยละ 6.9 ส่วนความตอ้งการชุดรับสัญญาณดาวเทียม พบวา่ มีจ านวนนกัศึกษาท่ี
ตอ้งการ ร้อยละ 28.3 ส่วนท่ีไม่ตอ้งการมี ร้อยละ 50.2 และไม่ตอบ ร้อยละ 21.5 ส าหรับค่าใชจ่้ายชุด
รับสัญญาณดาวเทียมท่ีนกัศึกษาสามารถรับภาระไดอ้ยูท่ี่จ  านวนเงิน 9,000 บาท ร้อยละ 77.2 
 

4) วาทิพย์  ภู่สวรรค์ชัย และผู้ อ่ืน  (2548) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของ
นกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิาการจดัการสาธารณภยั เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาใน
ประเด็นดงัน้ี จ านวนผูใ้ช้ส่ือ การศึกษา คุณภาพส่ือการศึกษา ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากส่ือการศึกษา  
ความพึงพอใจต่อส่ือ การศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพส่ือการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26-30 ปีประกอบ
อาชีพรับราชการ คุณวุฒิสูงสุดก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือระดับ
อนุปริญญา และเป็นนกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

2. จ านวนผูใ้ช้ส่ือการศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ชมวีดิทศัน์ โดยชมจนจบทั้ง
มว้น มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไม่ชมวดิีทศัน์ ใหเ้หตุผลวา่ ไม่มีเคร่ืองเล่นวดิีทศัน์ และไม่มีเวลาดู 

3. คุณภาพส่ือการศึกษา พบว่าคุณภาพโดยรวมของเอกสารการสอนอยู่ในระดบัดี 
และคุณภาพโดยรวมของวีดิทศัน์อยู่ในระดบัดีเช่นกนั ส่วนความเขา้ใจเน้ือหานั้นนกัศึกษามีความ
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เขา้ใจในการศึกษาเน้ือหาจากเอกสารการสอนอยูใ่นระดบัมาก 9 หน่วยและระดบัปานกลาง 6 หน่วย 
ส่วนการถ่ายทอดเน้ือหาของ วีดิทศัน์ นกัศึกษาเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองใน
ระดบัมาก  

4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากส่ือการศึกษา พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ได้รับความรู้จาก
เอกสารการสอนในระดบัมาก และนอกจากนกัศึกษาจะน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนแลว้ 
ยงัน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ส่วนการชมวีดิทศัน์นกัศึกษา เห็นว่า การชมวีดิทศัน์ช่วยให้เขา้ใจ
เน้ือหาชุดวชิา ในระดบัมาก และท าใหไ้ดรั้บความรู้จากวดิีทศัน์ในระดบัมากเช่นกนั 

5. ความพึงพอใจต่อส่ือการศึกษา พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอน
ในระดบัมาก และมีความพึงพอใจต่อวดิีทศัน์ในระดบัมากเช่นเดียวกนั 

6. การปรับปรุงคุณภาพส่ือการศึกษา พบว่านกัศึกษาเสนอให้ปรับปรุงเอกสารการ
สอน 3 อนัดบัแรกคือ เน้ือหาเยิ่นเยอ้ เน้ือหาไม่ทนัสมยั เน้ือหาอธิบายไม่ชดัเจน และส่ือเสริมท่ี
นกัศึกษาตอ้งการคือ วีซีดี  ส่วนวีดิทศัน์นกัศึกษาตอ้งการให้มีวีดิทศัน์ทุกหน่วยเพื่อประกอบการ
เรียน ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาชุดวิชาไดเ้ป็นอยา่งดี และควรจะมีภาพจ าลองเหตุการณ์การ
เกิดอคัคีภยัของตึกสูงมาประกอบการเรียนดว้ย 

   
5) วาทิพย์  ภู่สวรรค์ชัย และผู้ อ่ืน  (2548) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของ

นกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นดังน้ี จ านวนผูใ้ช้ส่ือการศึกษา คุณภาพส่ือการศึกษา 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากส่ือการศึกษา ความพึงพอใจต่อส่ือการศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพ
ส่ือการศึกษา โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี ประกอบ
อาชีพรับราชการ คุณวุฒิสูงสุดก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ ระดับ
อนุปริญญา และเป็นนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

2. จ านวนผูใ้ชส่ื้อการศึกษา พบวา่นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชมวีดิทศัน์ 
โดยชมจนจบทั้งมว้น มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไม่ชมวดิีทศัน์ใหเ้หตุผลวา่ ไม่มีเคร่ืองเล่นวดิีทศัน์  

3. คุณภาพส่ือการศึกษา พบวา่คุณภาพโดยรวมของเอกสารการสอนอยูใ่นระดบัดี และ
คุณภาพโดยรวมของวดิีทศัน์อยูใ่นระดบัดีเช่นกนั ส่วนความเขา้ใจเน้ือหานั้นนกัศึกษามีความเขา้ใจ
ในการศึกษาเน้ือหาจากเอกสารการสอนอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกหน่วย ยกเวน้หน่วยท่ี 7 และหน่วย
ท่ี 8 นกัศึกษามีความเขา้ใจเน้ือหาในระดบัปานกลาง ส่วนการถ่ายทอดเน้ือหาของวีดิทศัน์ นกัศึกษา
เห็นวา่มีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองในระดบัมาก  
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4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากส่ือการศึกษา  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับความรู้จาก
เอกสารการสอนระดบัมาก และนอกจากนกัศึกษาจะน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนแลว้ ยงั
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ส่วนการชมวีดิทศัน์นกัศึกษาเห็นว่าการชมวีดิทศัน์ช่วยให้เขา้ใจ
เน้ือหาชุดวชิาในระดบัมาก และท าใหไ้ดรั้บความรู้จากวดิีทศัน์ในระดบัมากเช่นกนั 

5. ความพึงพอใจต่อส่ือการศึกษา พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอน
ในระดบัมาก และมีความพึงพอใจต่อวดิีทศัน์ในระดบัมากเช่นเดียวกนั 

6. การปรับปรุงคุณภาพส่ือการศึกษา พบวา่นกัศึกษาเสนอใหป้รับปรุงเอกสารการสอน 
3 อนัดบัแรกคือ เน้ือหาเยิน่เยอ้ แบบประเมินผลตนเองไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา แนวตอบไม่ช่วยแนะ
แนวการตอบค าถามเท่าท่ีควร และส่ือเสริมท่ีนกัศึกษาตอ้งการให้มีเพิ่มเติมคือ เทปเสียง ซีดี วีซีดี 
เป็นตน้ ส่วนวดิีทศัน์ นกัศึกษาตอ้งการให้มีทุกชุดวิชาและทุกหน่วยการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจใน
บทเรียนได้ดียิ่งข้ึน ควรเพิ่มสีสันและเน้ือหาให้น่าสนใจมากข้ึน แปลค าศพัท์อาการ ช่ือโรค
ภาษาองักฤษใหเ้ป็นภาษาไทยดว้ย เพราะจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
 

4.1.2 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนเสริม 
1) งานบริการการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา  

(2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง สถิตินกัศึกษาเขา้รับการสอนเสริมมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ภาค
การศึกษาท่ี 2/2548 เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีน าไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพฒันารูปแบบ
การสอนของมหาวทิยาลยั นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในการจดักิจกรรมสอนเสริม
ได ้การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลชุดวิชาท่ีมีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2548 จ านวน 8 สาขาวิชา รวม 
34 ชุดวิชา พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ร้อยละ 19.02 สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 11.44 และสาขาวชิารัฐศาสตร์ ร้อยละ 9.49 

2. ชุดวิชาท่ีมีจ  านวนนักศึกษาท่ีเขา้รับการสอนเสริม พบว่า สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
ส่วนใหญ่มีนกัศึกษาเขา้รับการสอนเสริมในชุดวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ร้อยละ 8.66 และ
ชุดวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ ร้อยละ 8.67 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ส่วนใหญ่มี
นกัศึกษาเขา้รับการสอนเสริมในชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ร้อยละ 11.84 และชุดวิชาสถิติธุรกิจ
และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ร้อยละ 11.95 สาขาวิชานิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีนกัศึกษาเขา้รับการสอน
เสริมในชุดวชิากฎหมายวธีิสบญัญติั 3 ร้อยละ 35.49 สาขาวชิารัฐศาสตร์ ส่วนใหญ่มีนกัศึกษาเขา้รับ
การสอนเสริมในชุดวิชาหลกัและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 12.52 สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่มีนกัศึกษาเขา้รับการสอนเสริมในชุดวชิาสถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  
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ร้อยละ 11.30 ส่วนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ และพยาบาลศาสตร์            
มีเปิดสอนเสริมเพียงชุดวชิาเดียว 

 
2) งานบริการการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา  

(2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ์ภาคการศึกษาท่ี 1/2549 เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้รับฟังการสอนเสริม ตลอดจนเพื่อให้อาจารยส์อนเสริมได้
รับทราบขอ้มูลเพื่อน าไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา
ใหม้ากยิง่ข้ึน โดยใชแ้บบสอบถาม การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

สาขาวิชาท่ีมีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 1/2549 จ านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจดัการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยระดบัความพึง
พอใจภาพรวมของนกัศึกษาทุกสาขาวิชาท่ีมีต่ออาจารยส์อนเสริมและกิจกรรมการสอนเสริม ใน
ระดบัมาก 

 
3) งานบริการการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา  

(2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ์ภาคการศึกษาท่ี  2/2549 เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้รับฟังการสอนเสริม ตลอดจนเพื่อให้อาจารยส์อนเสริมได้
รับทราบขอ้มูลเพื่อน าไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา
ใหม้ากยิง่ข้ึน โดยใชแ้บบสอบถาม การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

สาขาวิชาท่ีมีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2549 จ านวน 7 สาขาวิชา โดยระดบั
ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารยส์อนเสริมและกิจกรรมการสอนเสริม ในภาพรวมของ
สาขาวิชาจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ไดแ้ก่ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 4.49  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 4.29  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 4.26 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ร้อยละ 4.20 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 4.13 สาขาวิชาวิทยาการจดัการ ร้อยละ 4.12 และ
สาขาวชิารัฐศาสตร์ ร้อยละ 4.11 พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 
4) งานบริการการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา 

(2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง สถิตินกัศึกษาเขา้รับการสอนเสริมมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ภาค
การศึกษาท่ี 2/2550  เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีน าไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพฒันารูปแบบ
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การสอนของมหาวทิยาลยั นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในการจดักิจกรรมสอนเสริม
ได ้การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลชุดวิชาท่ีมีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2550 จ านวน 7 สาขาวิชา รวม 
30 ชุดวิชา พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ร้อยละ 16.29 สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 11.10 และสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 9.94 

2. ชุดวิชาท่ีมีจ  านวนนักศึกษาท่ีเขา้รับการสอนเสริม พบว่า สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
ส่วนใหญ่มีนกัศึกษาเขา้รับการสอนเสริมในชุดวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ร้อยละ 6.61 ชุดวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวิต ร้อยละ 5.51 และอารยธรรมมนุษย ์ร้อยละ 5.44 
สาขาวชิาวทิยาการจดัการ ส่วนใหญ่มีนกัศึกษาเขา้รับการสอนเสริมในชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ร้อยละ 11.79 และชุดวิชาสถิติธุรกิจและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ร้อยละ 11.99 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ส่วนใหญ่มีนกัศึกษาเขา้รับการสอนเสริมในชุดวิชากฎหมายวิธี สบญัญติั 3 ร้อยละ 28.38 สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ส่วนใหญ่มีนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมในชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 10.21 ส่วนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมเกษตร
และสหกรณ์ มีเปิดสอนเสริมเพียงชุดวชิาเดียว 

 
5) งานบริการการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา 

(2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ์ภาคการศึกษาท่ี 2/2550 เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้รับฟังการสอนเสริม ตลอดจนเพื่อให้อาจารยส์อนเสริมได้
รับทราบขอ้มูลเพื่อน าไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา
ใหม้ากยิง่ข้ึน โดยใชแ้บบสอบถาม การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
สาขาวิชาท่ีมีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2550 จ านวน 7 สาขาวิชา โดยระดบัความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารยส์อนเสริมและกิจกรรมการสอนเสริม ในภาพรวมของสาขาวิชาจากมาก
ไปน้อยตามล าดับ ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 4.27  สาขาวิชานิติศาสตร์ ร้อยละ 4.17 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร้อยละ 4.16 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ร้อยละ 4.05 สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 3.89 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 3.79 และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ ร้อยละ 3.78  พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
 4.1.3 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะชุดวิชา 

1) หน่วยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการ
การศึกษาประจ าภูมิภาค  (2550) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
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ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวิชา 96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล คร้ังท่ี 1 ประจ าภาคการศึกษาท่ี 
2/2549 ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิา 96408 โดยใชแ้บบสอบถาม การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
สถานท่ีจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 84.55  ดา้นอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก ร้อยละ 84.40 ดา้นก าหนดการและการฝึก
ปฏิบติัของนกัศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก ร้อยละ 85.40 ดา้นเอกสารคู่มือการเขา้รับการฝึก
ปฏิบติัของนกัศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก ร้อยละ 84.13 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
การให้บริการการจดัฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา ในระดบัมาก ร้อยละ 82.20 ความพึงพอใจต่อวิทยากร 
ในระดบัมาก ร้อยละ 89.73 ความพึงพอใจต่อวิทยากรกลุ่ม ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 91.16 และ
ความพึงพอใจต่อผูช่้วยวทิยากร ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 90.96 สรุปภาพรวมระดบัความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาการจดัการระบบฐานขอ้มูล อยูใ่นระดบัมาก ร้อย
ละ 86.36 
 

2) หน่วยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการ
การศึกษาประจ าภูมิภาค  (2550) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวิชา 96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล คร้ังท่ี 2 ประจ าภาคการศึกษาท่ี 
2/2549 ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิา 96408 โดยใชแ้บบสอบถาม การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
สถานท่ีจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 82.60  ดา้นอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก ร้อยละ 83.40 ดา้นก าหนดการและการฝึก
ปฏิบติัของนกัศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก ร้อยละ 84.80 ดา้นเอกสารคู่มือการเขา้รับการฝึก
ปฏิบติัของนกัศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 79.20 ความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อการให้บริการการจดัฝึกปฏิบติัของนักศึกษา ในระดับมาก ร้อยละ 82.30 ความพึงพอใจต่อ
วิทยากร ในระดับมาก ร้อยละ 88.20 ความพึงพอใจต่อวิทยากรกลุ่ม ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 
90.80 และความพึงพอใจต่อผูช่้วยวทิยากร ในระดบัมาก ร้อยละ 88.60 สรุปภาพรวมระดบัความพึง
พอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาการจดัการระบบฐานขอ้มูล อยูใ่นระดบัมาก    
ร้อยละ 84.97 
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3) หน่วยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการ
การศึกษาประจ าภูมิภาค  (2550) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวิชา 96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล คร้ังท่ี 3 ประจ าภาคการศึกษาท่ี 
2/2549 ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิา 96408 โดยใชแ้บบสอบถาม การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
สถานท่ีจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ร้อยละ 74.40  ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 76.90 ดา้นก าหนดการและ
การฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 77.20 ดา้นเอกสารคู่มือการ
เขา้รับการฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 75.45 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการให้บริการการจดัฝึกปฏิบติัของนักศึกษา ในระดับปานกลาง ร้อยละ 75.40 
ความพึงพอใจต่อวทิยากร ในระดบัมาก ร้อยละ 82.00 ความพึงพอใจต่อวิทยากรกลุ่ม ในระดบัมาก 
ร้อยละ 84.72 และความพึงพอใจต่อผูช่้วยวิทยากร ในระดบัมาก ร้อยละ 82.60 สรุปภาพรวมระดบั
ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาการจดัการระบบฐานขอ้มูล อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 78.68 

 
4) หน่วยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการ

การศึกษาประจ าภูมิภาค  (2550) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวิชา 96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2549 ณ 
เรือนจ ากลางคลองเปรม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
การจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิา 96408 โดยใชแ้บบสอบถาม การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
สถานท่ีจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ร้อยละ 73.40  ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 70.40 ดา้นก าหนดการและ
การฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 74.60  ความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการการจดัฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 68.26 ความพึง
พอใจต่อวิทยากร ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 79.40 และความพึงพอใจต่อผูช่้วยวิทยากร ในระดบั
มาก ร้อยละ 80.40 สรุปภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุด
วชิาการจดัการระบบฐานขอ้มูล อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 74.20 
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5) หน่วยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการ
การศึกษาประจ าภูมิภาค  (2550) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวิชา 96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2549 ณ 
ทณัฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
การจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิา 96408 โดยใชแ้บบสอบถาม การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
สถานท่ีจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 91.00  ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก ร้อยละ 82.66 ดา้นก าหนดการและการ
ฝึกปฏิบติัของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.48 ความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการการจดัฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา ในระดบัมาก ร้อยละ 83.84 ความพึงพอใจ
ต่อวิทยากร ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 92.33 ความพึงพอใจต่อผูช่้วยวิทยากร ในระดบัมากท่ีสุด 
ร้อยละ 91.88 และความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ี ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 90.60 สรุปภาพรวมระดบั
ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาการจดัการระบบฐานขอ้มูล อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 90.60 
 

6) หน่วยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการ
การศึกษาประจ าภูมิภาค  (2550) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลงัพิมพ์ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2549 ณ ศูนย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยกีารพิมพแ์ห่งชาติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาต่อการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชา 97406 เทคนิคหลงัพิมพ ์โดยใช้แบบสอบถาม 
การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
สถานท่ีจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ร้อยละ 71.20 ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย ร้อยละ 65.20  ดา้นก าหนดการและการ
ฝึกปฏิบติัของนักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 75.00 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการการจดัฝึกปฏิบติัของนักศึกษาในระดบัปานกลาง ร้อยละ 75.40 ด้าน
เอกสารคู่มือการเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในระดบัปานกลาง ร้อยละ 75.00 ความพึงพอใจต่อ
หัวหน้าวิทยากรในระดบัมาก ร้อยละ 85.20 ความพึงพอใจต่อวิทยากรกลุ่มในระดบัมาก ร้อยละ 
86.40 และความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายพิเศษในระดบัมาก ร้อยละ 83.00 สรุปภาพรวมระดบั
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ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาเทคนิคหลงัพิมพ ์อยู่ในระดบัมาก 
ร้อยละ 83.00 
 

7) หน่วยจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการ
การศึกษาประจ าภูมิภาค  (2550) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพพ์ื้นนูนและพื้นราบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 
2/2549 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชา 97404 กระบวนการ
พิมพพ์ื้นนูนและพื้นราบ โดยใชแ้บบสอบถาม การวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
สถานท่ีจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ร้อยละ 75.45 ดา้นอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ร้อยละ 74.80  ดา้นก าหนดการและ
การฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 78.68 ความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการให้บริการการจดัฝึกปฏิบติัของนักศึกษา ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 78.60 ด้าน
เอกสารคู่มือการเข้ารับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ในระดบัมาก ร้อยละ 83.00 ความพึงพอใจต่อ
หวัหนา้วทิยากร ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 93.40 ความพึงพอใจต่อวิทยากรกลุ่ม ในระดบัมากท่ีสุด 
ร้อยละ 93.20 และความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายพิเศษ ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 90.20 สรุป
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิากระบวนการพิมพพ์ื้น
นูนและพื้นราบ อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 84.00 

 
8) จิราภรณ์  สุวรรณวาจกกสิกิจ  (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การประเมินการจดักิจกรรม

การฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง ภาค
การศึกษาท่ี 1/2549 เพื่อประเมินกิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชา ส ารวจความคิดเห็นของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อพฒันาการดา้นทกัษะการพูดผา่นส่ือวิทยุกระจายเสียง และส ารวจวิธีการด าเนินการ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาดว้ยตนเองของนกัศึกษา และน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาการจดักิจกรรมการ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิาฯ ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดง
ส าหรับวิทยุกระจายเสียง ในภาคการศึกษา 2/2549 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.96 โดย
กลุ่มอายุจากมากท่ีสุด ระหว่าง 18-25 ปี ร้อยละ 40.72 ส่วนใหญ่มีอาชีพท่ีไม่เก่ียวข้องกับงาน
วทิยกุระจายเสียง ร้อยละ 77.76 และไม่มีประสบการณ์การพดูทางวทิยกุระจายเสียง ร้อยละ 70.37 
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2. ผลการประเมินกิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะด้วยตนเอง ประกอบด้วย 9 
กิจกรรม ไดแ้ก่ การประกาศ อ่านข่าว อ่านบทความ อ่านสารคดี เล่านิทาน แสดงละคร อ่านสปอต 
พูดคุยกบัผูฟั้ง การด าเนินรายการเพลง และการสัมภาษณ์  โดยนกัศึกษาความคิดเห็นต่อกิจกรรม
การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง ดงัน้ี 

2.1 ผลการประเมินกิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเองจากนกัศึกษา มี 
ความคิดเห็น ดงัน้ี 

2.1.1 ความชดัเจนของค าสั่งในแต่ละกิจกรรม ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ค าสั่ง 
ในแต่ละกิจกรรมท่ีมอบหมายงานนกัศึกษามีความชดัเจนมาก ร้อยละ 85.18 

2.1.2 ความเหมาะสมของจ านวนกิจกรรม ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่จ านวน 
กิจกรรมท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาปฏิบติั รวมทั้งส้ิน 9 กิจกรรม มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 85.18 

2.1.3 ความเหมาะสมของเน้ือหากิจกรรมท่ีก าหนดใหป้ฏิบติั ส่วนใหญ่มี 
ความเห็นวา่เน้ือหาทั้งส้ิน 9 กิจกรรม มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 81.48 

2.2 ผลการประเมินกิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเองจากวทิยากรกลุ่ม  
มีความคิดเห็นวา่กิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเองมีความเหมาะสมดีแลว้ 

3. ผลการประเมินกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม ประกอบด้วย 5 
กิจกรรม ไดแ้ก่ การอ่านข่าว อ่านบทความ อ่านสารคดี เล่านิทาน และการด าเนินรายการเพลง 

3.1 ผลการประเมินกิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนามจากนกัศึกษา มี 
ความคิดเห็น ดงัน้ี 

3.1.1  ความเหมาะสมของจ านวนกิจกรรมท่ีก าหนดใหป้ฏิบติั ส่วนใหญ่มี 
ความเห็นวา่จ านวนกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 5 กิจกรรมท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาปฏิบติัมีความเหมาะสมมาก 
ร้อยละ 81.48 

3.1.2  ความเหมาะสมของเน้ือหากิจกรรมท่ีก าหนดใหป้ฏิบติั ส่วนใหญ่มี 
ความเห็นวา่เน้ือหากิจกรรมท่ีก าหนดให้นกัศึกษาปฏิบติั ไดแ้ก่ การอ่านข่าว อ่านบทความ อ่านสาร
คดี เล่านิทาน และการด าเนินรายการเพลง มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 85.18 

3.1.3  ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกแต่ละกิจกรรม  ส่วนใหญ่มี
ความเห็นวา่ระยะเวลาการฝึกอ่านข่าว อ่านบทความ อ่านสารคดี เล่านิทาน และการด าเนินรายการ
เพลง มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 74.07, 74.07, 62.96, 62.96 และ 66.66 ตามล าดบั 

3.1.4  ความเหมาะสมของวธีิการฝึกปฏิบติั ไดแ้ก่ การบรรยาย การสาธิต การ 
เตรียมตนเอง การฝึกปฏิบติั และการวิจารณ์ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวิธีการฝึกปฏิบัติมีความ
เหมาะสมมาก ร้อยละ 74.07 
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3.1.5  ความคิดเห็นท่ีมีต่อวทิยากรบรรยายในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ 
ภาคสนาม ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่วิทยากรบรรยายในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนามมีความ
เหมาะสมมาก ร้อยละ 81.48 

3.1.6  ความคิดเห็นท่ีมีต่อวทิยากรประจ ากลุ่มในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ 
ภาคสนาม ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวิทยากรกลุ่มในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนามมีความ
เหมาะสมมาก ร้อยละ 85.18 

3.1.7  ความคิดเห็นท่ีมีต่อเน้ือหาส่ือวดิีทศัน์ในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ 
ภาคสนาม ไดแ้ก่ การเป็นดีเจ การด าเนินรายการเพลงลูกทุ่ง การเล่านิทาน และการแสดงละคร มี
ความเหมาะสมมาก ร้อยละ 74.07, 70.37, 74.07 และ 62.96 ตามล าดบั 

3.1.8  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฐมนิเทศในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม  
ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่การปฐมนิเทศมีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 70.37 

3.1.9  ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ 
ภาคสนาม ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เหมาะสมมาก ร้อยละ 70.37 

3.2 ผลการประเมินกิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนามจากวทิยากรกลุ่ม  
มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม พบว่าจ านวนกิจกรรม เน้ือหา
กิจกรรม ระยะเวลาการฝึก วิธีการฝึกปฏิบติั เน้ือหาส่ือวีดิทศัน์ วิทยากรบรรยายมีความเหมาะสม 
ส่วนการให้คะแนนกิจกรรมควรปรับโดยแยกเป็น คะแนนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมและคะแนน 
P/C/R 

4. ความคิดเห็นต่อพฒันาการดา้นทกัษะการพูดผ่านส่ือวิทยุหลงัการฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะดว้ยตนเอง พบว่า การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะช่วยเพิ่มพูนทกัษะการพูดทางวิทยุในระดบัมาก 
ร้อยละ 88.88 และการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในการพูดทางวิทยุในระดบั
มาก ร้อยละ 85.18 

5. ความคิดเห็นต่อพฒันาการดา้นทกัษะการพูดผ่านส่ือวิทยุ หลงัการฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะท่ี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบว่า การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ช่วยเพิ่มพูนทกัษะการพูดทางวิทยุ ในระดับมาก ร้อยละ 100 และการฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะท่ี 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในการพดูทางวทิย ุในระดบัมาก ร้อยละ 
92.59 

6. การน าการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะไปประยุกตใ์ช ้ มีความเห็นวา่ การฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นระดบัมาก ร้อยละ 85.18 
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7. วธีิการด าเนินการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเองของนกัศึกษา ก่อนมาเขา้รับการ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะท่ี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ดงัน้ี 

7.1 การศึกษาหลกัการจากเอกสารการสอนก่อนการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ย 
ตนเอง ส่วนใหญ่ไดศึ้กษาหลกัการจากเอกสารการสอนก่อนการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง 
ร้อยละ 77.77 

7.2 การน าหลกัการมาประยกุตใ์ชใ้นการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้นตนเอง ส่วน 
ใหญ่ไดน้ าหลกัมาประยกุตใ์ชใ้นการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง ร้อยละ 96.29 

7.3 การฝึกฝนท ากิจกรรมซ ้ าๆ เพื่อใหเ้กิดทกัษะ ส่วนใหญ่ไดฝึ้กฝนท ากิจกรรม 
ซ ้ าๆ เพื่อใหเ้กิดทกัษะ ร้อยละ 70.37 

7.4 การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเองเป็นประจ าต่อเน่ืองทั้งภาคการศึกษา  
พบว่า นักศึกษาเกินกว่าคร่ึงมิได้ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองเป็นประจ าต่อเน่ืองทั้ งภาค
การศึกษา ร้อยละ 55.55 และนกัศึกษาท่ีไดฝึ้กปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเองเป็นประจ าต่อเน่ืองทั้ง
ภาคการศึกษา ร้อยละ 44.44 
 

4.1.4 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการติดตามบัณฑิต 
1) ฐปนรรต พรหมอินทร์  และปราณี  สีเหล็ก  (2550) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การติดตาม

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เพื่อศึกษา
สถานภาพทัว่ไปของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบณัฑิต ติดตามนกัศึกษาเร่ือง
การใช้ประโยชน์ของความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของ
นกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยใช้แบบสอบถาม 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบณัฑิต พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 72.5 ก าลงัศึกษาอยู ่ร้อยละ 72.5 และประกอบอาชีพรับราชการ  
ร้อยละ 66.9 โดยกลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดอายุระหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 34.3 มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 20 ปีข้ึนไป ร้อยละ 36.4 และมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลาง ร้อยละ 35.6 

2. นกัศึกษา มีความรู้ ความสามารถทัว่ไปเก่ียวกบัการเรียนการสอน/ความพึงพอใจ
ในหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รวมเฉล่ียในระดบัมาก โดย
ล าดบัแรกคือ ความรู้เก่ียวกบัระบบการศึกษาทางไกล  
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3. นกัศึกษา มีทกัษะท่ีไดรั้บจากการเรียนท่ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ภาพรวม
เฉล่ียในระดบัมาก ล าดบัแรกคือ ดา้นความกระตือรือร้นในการศึกษาคน้ควา้และติดตามความรู้ใหม่
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพและการด ารงชีวติ 

4. นักศึกษา มีความคิดเห็นว่าตนมีคุณสมบติัความเหมาะสมกบังานท่ีท าภาพรวม
เฉล่ียในระดบัมาก ล าดบัแรก คือ ดา้นความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

5. นกัศึกษา ไดรั้บความรู้จากส่ือหลกัระหว่าศึกษาหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ภาพรวมเฉล่ียในระดบัมาก ล าดบัแรกคือ ประมวลสาระชุดวชิา 

6. นกัศึกษา ได้รับความรู้จากส่ือเสริมระหว่าศึกษาหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ภาพรวมเฉล่ียในระดบัปานกลาง ล าดบัแรกคือ เอกสาร/บทความ 
และแผนกิจกรรม 

7. นักศึกษา ได้รับความรู้จากส่ือกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างศึกษาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ภาพรวมเฉล่ียในระดบัมาก ล าดบัแรกคือ 
การสัมมนาเสริม 

8. นกัศึกษา ใชส่ื้อหลกัระหวา่งศึกษาหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช ภาพรวมเฉล่ียในระดบัมาก ล าดบัแรกคือ ประมวลสาระชุดวชิา 

9. นกัศึกษาใชส่ื้อเสริมระหวา่งศึกษาหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช ภาพรวมเฉล่ียในระดบัปานกลาง ล าดบัแรกคือ เอกสาร/บทความ 

10.  ปัญหาท่ีนักศึกษา ประสบในระหว่างการเรียนหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประสบปัญหาในระหว่างการเรียน
ภาพรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยล าดบัแรกคือ ปัญหาหนา้ท่ีการงาน 

11.  นกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น การสัมมนาเสริม/
สัมมนาเขม้ อาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประมวลสาระชุดวิชา คุณภาพเอกสาร
การสอน ส่ือเสริม การลงทะเบียน การสอน ความล่าชา้ในการด าเนินการต่างๆ การน าความรู้ไปใช ้ 
การติดต่อกบัมหาวทิยาลยั และความภาคภูมิใน เป็นตน้ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะ คือ 1) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเพศหญิงและ
ประชาสัมพนัธ์ออกไปในภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาพตะวนัตกและภาคตะวนัออกเพิ่มข้ึน 2) ควรมีการ
ให้ความรู้ ความเขา้ใจในขั้นตอนก่อนการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 3) ในทกัษะด้านการปฏิบติังานควร
ส่งเสริม กระตุน้ให้มีการใชเ้หตุผลมากข้ึน 4) ความเหมาะสมของบณัฑิตกบังานท่ีท า ควรส่งเสริม 
สนบัสนุนกิจกรรม/การเรียนการสอนท่ีเนน้การถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ่ื้นมากข้ึน 5) ปริมาณการไดรั้บ
ความรู้จากส่ือเสริม ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ถึงช่องทางส่ือวิทยุให้เพิ่มมากข้ึน 6) ปริมาณ
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การไดรั้บความรู้จากกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ในประเด็นการขอค าปรึกษาจากอาจารยป์ระจ ากลุ่มควร
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ช่องทางดังกล่าวเพิ่มมากข้ึน 7) ปริมาณการใช้ส่ือเสริม ควรมีการ
ส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์ให้มีการใช้ส่ือเพิ่มมากข้ึน 8) ควรมีการให้ค  าแนะน าในการบริหารเวลา
ส าหรับภาระการเรียนและภาระหนา้ท่ีการงานแก่ผูท่ี้ประสบปัญหาดงักล่าว  

 
 4.1.5 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

1) ศิริกัญญา  ป่ินธานี (25480) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเก่ียวกบัเหมาะสมในการจดัอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
: กรณีศึกษาชุดวิชาบริหารรัฐกิจ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยการสุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ เอกรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ท่ีมาเขา้อบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจในภาคการศึกษาท่ี 
1/2547 ระหวา่งวนัท่ี 13-17 กนัยายน 2547 ณ อาคารพิทยพฒัน์ โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ 
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเหมาะสมของการจดัอบรมเขม้ชุดวิชา
ประสบการณ์วชิาชีพบริหารรัฐกิจ 2) เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขในการจดัอบรม
เขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นรายดา้น ซ่ึงมีผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1) การบริการในการอบรมดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ จ  านวนวนัท่ีจดัอบรม ค่าอาหารและท่ีพกั 
ปริมาณอาหารและเคร่ืองด่ืม รสชาติและคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม ความสะอาดของภาชนะ
ใส่อาหารและเคร่ืองด่ืม ความสะอาดของอาหารและเคร่ืองด่ืม สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีจดัอบรม 
ความสะอาดภายในห้องพกั ความสะอาดของชุดเคร่ืองนอน การจดัจ านวนคนเขา้พกั/ห้อง สภาพ
ห้องประชุมรวมและห้องประชุมกลุ่มย่อย ระบบแสงและเสียงในห้องประชุมรวม ปริมาณและ
คุณภาพของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม การบริการของเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องประสานงาน 
ประจ าเคาน์เตอร์ และเจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งอาหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสม (X = 3.27) 

2) การจัดกิจกรรมในระหว่างการอบรม ได้แก่ กิจกรรมกลาง กิจกรรมเฉพาะ
สาขาวิชา พิธีเปิด พิธีปิด งานสาระสังสรรค ์ระยะเวลาในการท ากิจกรรมในแต่ละวนัและในแต่ละ
กิจกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่ (X =3.42) 

3) ด้านวิทยากรในการจดัอบรมฯ ทางด้านความชัดเจนในเน้ือหาสาระท่ีถ่ายทอด 
ความครบถว้นสมบูรณ์ของเน้ือหากิจกรรม การเปิดโอกาสให้ซกัถาม การสร้างค าถามและการตอบ
ค าถามมีความชดัเจน การสรุปสาระส าคญัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความผกูพนัและอาทรต่อนกัศึกษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่ (X =3.56) 
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4) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอบรมไดแ้ก่ ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในแขนงวิชาท่ี
เรียน เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบัมหาวิทยาลยั คณาจารย ์และกบันกัศึกษาดว้ยกนั
เอง การเรียนรู้การท างานเป็นทีม การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม วิธีการเขียนรายงาน ความ
เช่ือมัน่ในตวัเอง การเรียนรู้การบูรณาการเน้ือหาวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่  
(X =3.62) 

ส่วนปัญหา/อุปสรรคประกอบดว้ย 1) การจดัให้นกัศึกษาเขา้พกัต่อห้องเกิน 4 คน/
ห้องท าให้เสียเวลาในการเขา้ห้องน ้ า  2) เคร่ืองปรับอากาศไม่สามารถปรับเปล่ียนอุณหภูมิไดทุ้ก
ห้อง  3) กิจกรรมกลางมีมากเกินไป  4) ระยะเวลาในการอบรมนอ้ยเกิน  5) คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ให้บริการแก่นกัศึกษามีน้อยเกินไป  6) ห้องพกัขาดส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองรับ
โทรทศัน์   

แนวทางแกไ้ขปัญหา/อุปสรรคในการจดัอบรมเขม้ฯ  1) ไม่ควรจดัจ านวนผูเ้ขา้พกัเกิน 
4 คน/หอ้ง  2) ปรับปรุงระบบการท างานของเคร่ืองปรับอากาศใหส้ามารถปรับอุณหภูมิได ้
3) ควรตดักิจกรรมกลางบางกิจกรรม หรือลดเวลาการท ากิจกรรมกลางให้น้อยลงแลว้เพิ่มเวลาใน
กิจกรรมเฉพาะสาขาวชิา  4) เพิ่มจ านวนวนัการอบรม เป็น 7 วนัเพื่อจะไดมี้ความสนิทสนมกบัเพื่อน
และกับวิทยากรมากข้ึน โดยในแต่ละวนัไม่ควรเลิกเกินเวลา 18.00 น. ผูเ้ขา้อบรมจะได้มีเวลา
พกัผอ่น  5) เพิ่มคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการนกัศึกษาให้มากข้ึนจากเดิม  6) ควรจดัเพิ่มตูเ้ยน็ 
เคร่ืองรับโทรทศัน์ ภายในหอ้งพกั เพื่อลดความเครียดจากการอบรม หรืออาจเพิ่มเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
บริเวณพกัผอ่นรวมใหม้ากกวา่ 1 เคร่ือง 
 
  

     4.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
     4.2.1 ชากอน – ดูเก  ( Chacon – Duque,1985 ) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั A Multivaliate  

Model  for Evaluating  Distance  Higher Education (Causal  Modeling, Information  Systems ) 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัท่ี     ส่งผลต่อความส าเร็จในรายวิชาและสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน  โดยศึกษา
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยระบบทางไกลในมหาวิทยาลยัเพน็ซิลเวเนีย  จ านวน  25 รายวิชา  ตวัแปรตน้
ไดแ้ก่ ลกัษณะของนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษา คุณภาพของการจดัการเรียนการสอนซ่ึงพิจารณาจากส่ือ/
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน  และการสนบัสนุนจากสถาบนัโดยด าเนินการผา่นอาจารย์
ผูส้อนทางไกล  ตวัแปรตามประกอบดว้ยอตัราความส าเร็จในการเรียนของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนในแต่ละวิชา  เกรดเฉล่ียของกลุ่ม  และอตัราการสอบผา่น  ผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรส าคญั 2 
ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในรายวิชาและสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน ไดแ้ก่ ความยากของรายวิชา และ
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ความมานะพยายามในอนัท่ีจะส าเร็จการศึกษา  โดยรายวิชาท่ีมีความยากในระดบัต ่าจะมีอิทธิพลต่อ 
Early Attrition รายวชิาท่ีมีความยากในระดบัสูงเป็นสาเหตุของ Late  Attrion  และสาเหตุของอตัรา
การสอบผ่านในระดบัท่ีต ่ากว่า ในขณะท่ีความยาก  ในระดบัปานกลางจะช่วยส่งเสริมทั้งด้าน
ความส าเร็จและอตัราการสอบผา่น  อน่ึง  ตวัแปรท่ีท าให้ความยากเพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่  ภาระงานหรือ
ปริมาณงานท่ีมอบหมายในรายวิชา  ภาระงานของอาจารยผ์ูส้อน ( ซ่ึงจะไปลดเวลาท่ีให้กบันกัศึกษา ) 
และจุดมุ่งเนน้ของอาจารยผ์ูส้อน  เช่น  เนน้ท่ีการสนองตอบจากนกัศึกษา  เนน้ท่ีการประเมินเป็น
ส าคญั หรือเนน้การให้การสนบัสนุน  ปัจจยัท่ีส่งเสริมความมานะพยายามชอบของนกัศึกษาไดแ้ก่  
คุณภาพท่ีดีมีของต าราและแนวการศึกษา  ความหลากหลายของส่ือในรายวิชา  การสนบัสนุนดา้น
การวางแผนและการเนน้นกัศึกษาเป็นส าคญั  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพการน าเสนอ
ในการ-เรียนการสอนทางไกลได้แก่จ านวนภาคการศึกษาท่ี  เปิดสอนรายวิชานั้น  และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัตวัแปรดา้นบุคคล ( เช่น อาย ุระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียน ) ส่งผลกระทบนอ้ยมาก 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการก าหนดนโยบายเก่ียวกับระบบ
การศึกษาโดยอิสระ  เช่น ระยะเวลาในการปรับปรุงรายวิชา  การก าหนดภารงานของนกัศึกษา  การ
ก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกและผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์  การก าหนดมาตรฐานดา้นการสนบัสนุนจาก
สถาบนั  และการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรเฉพาะแก่อาจารยผ์ูส้อนซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 

4.2.2 เซียซิเวนา ( Siaciwena, 1988 ) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั A Study  of  Distance  
Teaching  at  the  University  of  Zambia  with   Special  Reference  to  the  Effectiveness  of  
Degree  Courses  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัคือ ( 1 ) ประเมินความเก่ียวขอ้งของรายวิชากบั
อาชีพของนกัศึกษาทางไกล ( 2 ) ประสิทธิภาพของระบบการจดัการเรียนการสอน  ( 3 ) 
ประสิทธิผลของระบบการเรียนการสอนและระบบการสนบัสนุน   รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของ
อาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัการสอนทางไกล  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม  รายงานท่ี
เก่ียวขอ้งตวัเลขและสถิติต่าง ๆ   รวมทั้งส่ือและวสัดุท่ีใชใ้นการเรียนการสอนผลการวิจยัพบวา่  ( 1) 
รายวิชามีความเก่ียวขอ้งกบัอาชีพของนกัศึกษาส่วนใหญ่ ( 2 ) อาจารย ์ ผูส้อนเห็นว่าการสอน  
ทางไกลเป็นภารกิจพิเศษและให้รางวลั/ ค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม ( เน่ืองจากมหาวิทยาลยัแห่งน้ี  
เปิดสอนรายวชิาในลกัษณะบูรณาการระหวา่งระบบปกติและระบบทางไกลโดยใชก้ลุ่มผูส้อนกลุ่ม
เดียวกนั ) ( 3 ) การผลิตชุดวิชาและระบบการจดัส่งเอกสารชุดวิชาไม่มีประสิทธิภาพ เท่าท่ีควรเม่ือ
น าไปใชค้วบคู่กบัระบบปกติ ( 4 ) ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษามีคุณภาพสูง  ( 5 ) นกัศึกษา
ไดรั้บประโยชน์จากระบบปกติ ( 6 ) การแนะแนวและห้องสมุดให้บริการท่ีน่าพอใจแต่ส่ิง
สนบัสนุนอ่ืน เช่น ร้านหนงัสือ และรายการวิทยุไม่เป็นท่ีน่าพอใจ   โดยภาพรวมแลว้รายวิชาท่ีเปิด
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สอนโดยระบบทางไกลมีประสิทธิผล  อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีควรให้ความสนใจของมหาวิทยาลยั
แซมเบีย คือ การจดัการศึกษาให้เต็มศกัยภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล  ความ
ตอ้งการก าลงัคน  และความตอ้งการของประเทศในดา้นอ่ืน ๆ 
 

4.2.3 แมคเอลวีน และโรเบิร์ต (McElveen and Roberts, 1992) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั 
Telelearning: A Second Look  โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินท่ี    ท าข้ึนในระหวา่งปี 1990 – 
1991 และการประเมินระหวา่งปี 1991 – 1992 ซ่ึงใชรู้ปแบบการประเมินท่ีแตกต่างกนั โดยการ
ประเมินในปี 1990–1991 เน้นท่ีผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ คุณภาพหลกัสูตร และประสิทธิภาพของผูส้อน ส่วนการประเมินในปี 1991 – 1992 เนน้ท่ี
ผูส้อนและกระบวนการเรียนการสอน เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ยแบบส ารวจทศันคติ การสัมภาษณ์ 
บทบาทของผูคุ้มสอบ ผลการวจิยัพบวา่ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อระบบการเรียนและการใชเ้ทคโนโลยี
ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนและกระบวนการเรียนการสอนไดช้ี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการจดัการเรียน
การสอนทางไกล   

 
4.2.4 ซีพเวอร์ ( Seevers, 1993 )  ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั  Identification  of  Criteria  for  

Delivery  of  Theological  Education  Through Distance  Education : An  International  Delhi  
Study กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย  ผูเ้ช่ียวชาญจากนานาชาติจ านวน 74 คน  
โดยเป็น      ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีอยูใ่นนิกายศาสนาและไม่อยูใ่นนิกายศาสนา  นกัการศึกษาทางไกล  
ผูแ้ทนทางนิกายศาสนาระดบัต าบล  ผูแ้ทนท่ีนบัถือศาสนาในนิกาย  และผูแ้ทนดา้นการศึกษาผูใ้หญ่  
ผลการวิจยัพบว่า  มีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการปนะเมินประสิทธิภาพการศึกษาดา้นศาสนาท่ีเปิดสอนโดย
ระบบทางไกล    (โดยใชใ้นการประเมินโปรแกรมท่ีเปิดสอนอยูห่รือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
โปรแกรมใหม่) จ านวน 31 รายการ  โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ เกณฑ์ทางดา้นจริยธรรม  ขอ้
ผกูพนัธ์ร่วม ( Commitment )  หลกัสูตร  การประเมิน  การสนบัสนุน  เทคโนโลยี  ขอ้มูลป้อนกลบั  
และคณาจารย ์

 

4.2.5 อีสมอนด์ และคนอ่ืนๆ (Eastmond and others, 1994) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั The 
Distance Education French Project  โดยผูว้จิยัแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเก่ียวกบัส่ือการ
เรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยแบบเรียน แบบฝึกหดัพร้อมเทป ประมวลการสอน เทปประกอบค า
บรรยายรายวิชา และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่วนท่ีสองเป็นการประเมินจากการไปเยี่ยมชม
สถานท่ี การสัมภาษณ์ผูป้ระสานและผูเ้รียน ผลจากการวิจยัสรุปไดว้า่ในภาพรวมรายวิชาน้ีจดัการ
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เรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในส่วนของการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม  อาจตอ้งมีการ
ปรับปรุงซ่ึงทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากปัญหาในการส่ือสาร 

 

     4.2.6 บลัม (Blum, 1999) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั Asynchronous, Computer Mediated 
Communication (CMC) Based Higher Education at a Distance: Gender Differences in Preferred 
Learning Styles,Participation Barries, and Communication Patterns  โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ผลจากการวิเคราะห์เน้ือหาในการติดต่อทางคอมพิวเตอร์
ในช่วงเวลา 1 ปี พบวา่        มีความแตกต่างระหวา่งเพศในการศึกษาทางไกล ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของเบเลนคี (Belenky) คลินซ่ี (Clinehy) โกลด์เบอร์เกอร์ (Goldberger) และทารู 
(Tarules) ท่ีพบวา่เพศชายชอบการเรียนรู้แบบแยกตวัแต่เพศหญิงชอบการเรียนรู้แบบติดต่อสัมพนัธ์ 
ซ่ึงผลการวจิยัน้ีช้ีให้เห็นวา่ส่ิงแวดลอ้มดา้นการเรียนรู้แบบการศึกษาทางไกลมีความยืดหยุน่เพียงพอ
ส าหรับรูปแบบการเรียนรู้ของเพศชายและเพศหญิง  นอกจากน้ีส่ิงแวดล้อมด้านการเรียนรู้ทาง
คอมพิวเตอร์มกัจะเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
 

4.2.7 ไชลด์ ( Childs, 2000 )  ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั Development of the Distance 
Education Program Assessment   โดยไดพ้ฒันาเคร่ืองมือซ่ึงเป็นแบบประเมินโปรแกรมการศึกษา
ทางไกลท่ีเปิดสอนในสถาบนัอุดมศึกษาโดยอาศยักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  และมีการตรวจสอบความตรง
ของเคร่ืองมือโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการทดลองใชเ้คร่ืองมือรอบแรกทดลองใชก้บัคณะวิชาจ านวน 
180 คณะวิชาจากสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  โดยมีค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่าเท่ากบั 0.9045   
ส าหรับการทดลองใช้เคร่ืองมือในรอบท่ีสองเพื่อการปรับปรุงทดลองใช้กับคณะวิชาใน
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจ านวน 200 คณะ  โดยมีค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่าเท่ากบั 0.9259  จาก
ค่าสัมประสิทธ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่เคร่ืองมือดงักล่าวเช่ือถือได ้
 

4.2.8 ลาร์สัน-เบอร์นี ( Larson-Birney, 2000 ) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั Evaluation  Case  
Study  of  an  Introductory  Accounting  Course Taught over  the Internet  Using  the  Computer  
Based  Instruction โดยประเมินองคป์ระกอบของรายวิชาดงักล่าวใน 4 ดา้น  ไดแ้ก่  ( 1 ) ส่ือ/ วสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้น    การเรียนการสอน  ( 2 ) ระบบการบริหารจดัการรายวิชาท่ีใชเ้วบ็เป็นฐาน  ( 3 ) 
การเรียนการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐานและต าราท่ีใช้  ( 4 ) โครงสร้างของรายวิชา  และการ
เสริมสร้างทศันคติต่อการเรียนรู้ทางออนไลน์ต่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  
และต่อลกัษณะเฉพาะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ( 5 ) โครงสร้างรายวิชาท่ีมีส่วนในการสนบัสนุน
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การเรียนรู้ซ่ึงจ าเป็นต่อการส าเร็จการศึกษา   โดยการเปรียบเทียบผลการสอบ  ผลการประเมิน
รายวชิา  และอตัราการถอนรายวิชาระหวา่งชั้นเรียนท่ีเปิดสอนทาง Internet และไม่ไดเ้ปิดสอนทาง 
Internet  วธีิการท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  การใชแ้บบสอบถาม  การสัมภาษณ์  และการ
ตรวจสอบเอกสาร  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  นกัศึกษา  ศาสตราจารย ์ ผูช่้วยสอน  
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีสนบัสนุนทางเทคนิค  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาทางไกล  ผลการวิจยัพบวา่  ใน
ระยะเร่ิมแรกนกัศึกษามีความสับสนวา่จะเร่ิมตน้การเรียนในวิชาน้ีอยา่งไร  แต่หลงัจากการเร่ิมตน้
ผา่นไปนกัศึกษาพบว่าระบบการบริหารจดัการรายวิชาท่ีใช้เวบ็เป็นฐานและการเรียนการสอนท่ีใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐานมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช ้     โดยนกัศึกษาจ านวนร้อยละ 80 ท่ีเรียน
วิชาน้ีระบุวา่ตอ้งการเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีเปิดสอนทางInternetอีก  นอกจากน้ี ผลการสอบและผลการ
ประเมินรายวิชา  ไม่มีความแตกต่างกนั  อยา่งไรก็ดี   อตัราการถอนรายวิชาท่ีเปิดสอนทางInternet
สูงกวา่รายวชิาท่ีไม่ไดเ้ปิดสอนทางInternetถึง 3 เท่า 

 
4.2.9 ลิม - เฟอร์นานเดส  (Lim - Fernandes, 2001) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั Assessing  the 

Eeffectiveness  Online  Education.  Doctoral  dissertation, Golden Gate University โดยประเมิน
ประสิทธิผลของโปรแกรมบริหารรัฐกิจระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัโกลเดน เกท ผล
การศึกษาพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจกบัการจดัการเรียนการสอน  เน้ือหาและการบริหารจดัการ
รายวิชา โปรแกรมการศึกษาดงักล่าวส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเป้าหมายทางวิชาชีพของนกัศึกษา   
และคณาจารยเ์ห็นวา่โปรแกรมดงักล่าวเป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิผลในเชิงบวก 
 

4.2.10 เฮนส์รัด (Hensrud, 2001) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั Quality Measurement in Online 
Distance Eucation at a Small Comprehencive  University   โดยประเมินโปรแกรมท่ีประสบ
ความส าเร็จโดยใชเ้ทคโนโลยีออนไลน์จ านวน 1  โปรแกรม  มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่
คณาจารย ์ และเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั โปรแกรมจ านวน  20  คน  เป็นเพศชาย  10  คน  เพศ
หญิง  8  คน และไม่ระบุเพศ   2   คน  เป็นผูมี้อายุระหวา่ง  20 - 60  ปี จ านวน 11  คน  มีอายุมากกวา่  
60  ปี  จ านวน  5  คน  และมีอายุระหวา่ง  20 - 40  ปี  3  คน  ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  13  คน เป็น
ผูท้  าหนา้ท่ีสอน  แต่อีก  7  คน  ไม่ไดท้  าหนา้ท่ี     ผูส้อน ผูต้อบแบบสอนถามส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาในระบบออนไลน์มาเป็นเวลา  มากกวา่ 3  ปี  ผลการวิจยัพบวา่โปรแกรมดงักล่าวได้
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  4  ดา้น  จากทั้งหมด  7  ดา้น  คุณภาพทั้ง  4  ดา้น  ไดแ้ก่ การสนบัสนุน
จากสถาบนั  กระบวนการเรียนการสอน โครงสร้างรายวิชา และการสนบัสนุนผูเ้รียน  และโปรเเก



71 

รมน้ีไม่ไดคุ้ณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ดา้นไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากคณะวิชา  การวดัและ
ประเมินผล  และการพฒันารายวชิา 
               

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



บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 

การวจิยัเร่ือง การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 
23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ประจ าปีงบประมาณ 2551 มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  ผูว้จิยัน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี  

1. การก าหนดประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง/กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1.  การก าหนดประชากร/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
1.1 ประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ประชากรคณาจารย ์ 2)  ประชากรนกัศึกษา 

1.1.1 ประชากรคณาจารย์  คือ คณาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยเก็บ 
ขอ้มูลจากคณาจารยข์า้ราชการ อาจารยพ์นกังานท่ีท าหนา้ท่ีสอนในสาขาวชิา 12 สาขาวชิา จ  านวน 
299 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ไม่รวมคณาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อและคณาจารยป์ระจ าส านกั) (กอง
การเจา้หนา้ท่ี 2551) ดงัน้ี 
 

สาขาวชิา จ านวนประชากร (คน) 
1. ศิลปศาสตร์ 28 
2. ศึกษาศาสตร์ 44 
3. วทิยาการจดัการ 51 
4. นิติศาสตร์ 26 
5. วทิยาศาสตร์สุขภาพ 18 
6. เศรษฐศาสตร์ 18 
7. มนุษยนิเวศศาสตร์ 21 
8. รัฐศาสตร์ 12 
9. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 30 
10. นิเทศศาสตร์ 27 
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สาขาวชิา จ านวนประชากร (คน) 
11. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 12 
12. พยาบาลศาสตร์ 12 

รวม 12 สาขาวชิา 299 

 

1.1.2  ประชากรนักศึกษา คือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
โดยเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้รับการอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2551 จ านวน 12 สาขาวิชา  จ  านวน  3,696 คน ดงัน้ี 
 

สาขาวชิา จ านวนนักศึกษา (คน) 
1. ศิลปศาสตร์ 211 
2. ศึกษาศาสตร์ 290 
3. วทิยาการจดัการ 963 
4. นิติศาสตร์ 448 
5. วทิยาศาสตร์สุขภาพ 383 
6. เศรษฐศาสตร์ 69 
7. มนุษยนิเวศศาสตร์ 258 
8. รัฐศาสตร์ 221 
9. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 252 
10. นิเทศศาสตร์ 188 
11. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 136 
12. พยาบาลศาสตร์ 277 

รวม 3,696 
  
 1.2  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  8 หน่วยงาน จ านวน 15 คน
ดงัน้ี 1) ส านกัทะเบียนและวดัผล  2) ส านกับรรณสารสนเทศ 3) ส านกับณัฑิตศึกษา   4) ส านกั
บริการการศึกษา 5) ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา  6) ส านกัคอมพิวเตอร์ 7) สถาบนัวจิยัและพฒันา   
8) ส านกัวชิาการ  
 
   



74 
 

2.  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีมี 2 ชุดไดแ้ก่ แบบสอบถาม
ส าหรับนกัศึกษาและแบบสอบถามส าหรับคณาจารย ์ซ่ึงไดด้ าเนินการสร้างดงัน้ี 
 2.1  จดัตั้งคณะท างานประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ
ตวัช้ีวดัท่ี 23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัประจ าปีงบประมาณ 2551 
 2.2  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทางไกล การจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การประเมินประสิทธิภาพการสอน การสร้างแบบสอบถาม 
เพื่อก าหนดขอบเขตในการวิจยั 
 2.3  สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยัประกอบดว้ย  
1) แบบสอบถามคณาจารย ์และ 2) แบบสอบถามนกัศึกษา  
 2.4  น าร่างแบบสอบถามคณาจารยแ์ละแบบสอบถามนกัศึกษาท่ีสร้างข้ึนใหค้ณะท างาน
ประชุม 3 คร้ัง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความตรงตามเน้ือหาเพื่อใชใ้นการวจิยัประสิทธิภาพ
ของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามประเด็นการพิจารณา 7 ประเด็นของ ก.พ.ร. และ
แบบสอบถามนกัศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 2.5  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
ผูท้รงคุณวุฒิประกอบดว้ย คณะกรรมการวจิยัสถาบนัของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 
5 คน 
 2.6  ปรับปรุงค าถามและแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
 2.7  น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัคณาจารยส์าขาวชิาต่างๆ สาขาวชิาละ 3 คน รวมเป็น 
36 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ภาษาท่ีใช ้จากนั้นปรับแกไ้ขตามค าแนะน าของคณาจารย ์
 2.8  จดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ 

 

3.  วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 การศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรการเรียนการสอน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

จดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.2 โดยใชแ้บบสอบถาม มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
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ประชากร/
กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

 
 

เคร่ืองมือ 

 
วธีิการเกบ็

รวบรวมข้อมูล 

จ านวน
ประชากร/
กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

 
จ านวนทีไ่ด้รับคืน 

 
 

หมายเหตุ 
จ านวน ร้อยละ 

ประชากร       
1. คณาจารย ์ แบบสอบ 

ถาม 
ผูว้จิยัแจกแบบ 
สอบถามและเก็บ
คืนดว้ยตนเอง 

299 242 80.9 ไม่รวมคณาจารยท่ี์ลา
ศึกษาต่อ 

2. นกัศึกษา 
 

แบบสอบ 
ถาม 

เก็บจากนกัศึกษาท่ี
เขา้อบรม
ประสบการณ์
วชิาชีพ  

3,696 3,696 100 ในช่วงเดือน
พฤษภาคม –  ตุลาคม 
2551 

กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

      

  เจา้หนา้ท่ี
จาก
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง   

เอกสาร/ 
หลกัฐานจาก
หน่วยงาน
ต่างๆ  

ขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและผูว้จิยั
วเิคราะห์เอกสาร
เอง 

15 15 100 -  ตอ้งรวบรวม
รายงาน/เอกสารต่าง  ๆ
จากหอ้งสมุด,
หน่วยงานต่าง  ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

รวม 4,010 3,953 98.6  

 

4.  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  
        การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ด าเนินการดงัน้ี 
     4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One  Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลงั
ดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe) การทดสอบค่าไคสแควร์ และน าเสนอในรูปตาราง 
    4.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา และน าเสนอในรูปความเรียง 

ทั้งนี ้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนรวมในแต่ละประเด็นยอ่ย 7 ประเด็นเป็นดงัน้ี 
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4.2.1  ข้อค าถามประเด็นที่ 1 วดัความรู้ความเขา้ใจพิจารณาตดัสินให้คะแนนเป็นรายขอ้ 
โดยผูว้จิยัไดแ้ปลค่าในแต่ละขอ้ค าถามดงัน้ี 

    ขอ้ความเชิงบวก   ขอ้ความเชิงนิเสธ 
ตอบถูก  มีค่าเท่ากบั    1    0 

 ตอบผดิ  มีค่าเท่ากบั    0    1 
 ในการพิจารณาตดัสินความรู้ความเขา้ใจ ผูว้ิจยัรวมคะแนนท่ีได้ น าเสนอเป็นค่าร้อยละ 
โดยใชเ้กณฑใ์นการตดัสินระดบัความรู้ดงัน้ี 
 คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ 80  คะแนนข้ึนไป หมายถึง มีความรู้ระดบัมากท่ีสุด 

คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ 70-79   คะแนน   หมายถึง   มีความรู้ระดบัมาก 
คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ  60-69 คะแนน หมายถึง  มีความรู้ระดบัปานกลาง 
คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ  50-59    คะแนน  หมายถึง  มีความรู้ระดบันอ้ย 
คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ  0-49     คะแนน หมายถึง  มีความรู้ระดบันอ้ยท่ีสุด  
เน่ืองจากแบบสอบถามประเด็นท่ี 1 คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจรู้เป้าหมายของการจดั

การศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา มีจ านวน 12 ขอ้ ผูว้ิจยัน าคะแนนไปเทียบเกณฑ์ 75 %  
ของ ก.พ.ร. พบวา่ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ 9 ขอ้ข้ึนไปจึงผา่นเกณฑ ์(มีความรู้ระดบัมาก-มากท่ีสุด) 

 

4.2.2  ข้อค าถามประเด็นที่ 2 คณาจารยมี์การวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล ประเด็นท่ี  5 คณาจารยมี์การประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการ
เรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน  และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการ
ประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ประเด็นท่ี  6  คณาจารยมี์
การน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาให้เต็มตามศกัยภาพ เป็นขอ้ค าถามท่ี
วดัการปฏิบติัในแต่ละกิจกรรม พิจารณาตดัสินให้คะแนนเป็นรายขอ้ โดยผูว้ิจยัไดแ้ปลค่าในแต่ละ
ขอ้ค าถามดงัน้ี       

ปฏิบติั  มีค่าเท่ากบั    1     
  ไม่ปฏิบติั มีค่าเท่ากบั    0     
 ในการพิจารณาตดัสินการปฏิบติั ผูว้ิจยัน าเสนอเป็นค่าร้อยละ โดยใช้เกณฑ์ในการตดัสิน
การปฏิบติัดงัน้ี 

คณาจารยมี์การปฏิบติัร้อยละ  80 ข้ึนไป  หมายถึง  มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด 
คณาจารยมี์การปฏิบติัร้อยละ 70-79     หมายถึง    มีการปฏิบติัระดบัมาก 
คณาจารยมี์การปฏิบติัร้อยละ  60-69  หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง 
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คณาจารยมี์การปฏิบติัร้อยละ  50-59   หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบันอ้ย 
คณาจารยมี์การปฏิบติัร้อยละ  0-49  หมายถึง   มีการปฏิบติัระดบันอ้ยท่ีสุด  
 
1)  การให้คะแนนรวมในประเด็นท่ี  2 คณาจารยมี์การวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและ

เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ผูว้จิยัหาค่าเฉล่ียโดยภาพรวมของคณาจารยท์ั้งหมดกบัจ านวนขอ้ค าถาม 
และน าคะแนนไปเทียบเกณฑข์า้งตน้ 

2)  การให้คะแนนรวมในประเดน็ท่ี  3 คณาจารยมี์ความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน  ผูว้ิจยัหาค่าเฉล่ียโดยภาพรวมของคณาจารยท์ั้งหมดกบัจ านวนขอ้ค าถาม และน า
คะแนนไปเทียบเกณฑข์า้งตน้และมีการปฏิบติัโดยภาพรวม 3 ใน 4 ส่วน 

3)  การให้คะแนนรวมในประเด็นท่ี 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา   ผูว้ิจยัหาค่าเฉล่ียโดยภาพรวมของคณาจารยท์ั้งหมดกบัจ านวนขอ้
ค าถาม และน าคะแนนรวมระดบัมาก-มากท่ีสุดไปเทียบเกณฑข์า้งตน้ 

4)  การให้คะแนนรวมในประเด็นท่ี  5 คณาจารย์มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียนเป็นการประเมินเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
ประเด็นท่ี  6  คณาจารยมี์การน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาให้เต็มตาม
ศกัยภาพ ผูว้จิยัหาค่าเฉล่ียโดยภาพรวมของคณาจารยท์ั้งหมดกบัจ านวนขอ้ค าถาม และน าคะแนนไป
เทียบเกณฑข์า้งตน้ 

5)  การให้คะแนนรวมในประเด็นท่ี  7  คณาจารยมี์การวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนของ
ผูเ้รียนและน าผลไปใช้พฒันาผูเ้รียน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นหา
ค่าเฉล่ียโดยภาพรวมของคณาจารยท์ั้งหมด   

 
4.3  ข้อค าถามแต่ละข้อใช้มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ค่า โดยผูว้จิยัไดแ้ปลค่าใน  

แต่ละขอ้ค าถามดงัน้ี  
  5  หมายถึง ความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  4.50 – 5.00 

4  หมายถึง ความคิดเห็นระดบัมาก         มีค่าเท่ากบั  3.50 – 4.49 
  3  หมายถึง ความคิดเห็นระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั  2.50 – 3.49 
  2  หมายถึง ความคิดเห็นระดบันอ้ย  มีค่าเท่ากบั  1.50 – 2.49 
   1  หมายถึง ความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  1.00 – 1.49 
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4.4  เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามคณาจารย์ ประเด็นท่ี 
1,4 และแบบสอบถามนกัศึกษา โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One  Way ANOVA) 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลงัดว้ยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) และทดสอบค่าไคสแควร์ จาก
แบบสอบถามคณาจารย ์ประเด็นท่ี 2,3,5,6 

 
4.5 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามนักศึกษาโดยใชก้าร 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One  Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลงั
ดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe) 



บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ือง การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ  ตวัช้ีวดัท่ี 
23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ประจ าปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1-4.9 

2. ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ 
ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการ
พิจารณา 7 ขอ้ตวัช้ีวดัท่ี 23 ของ ก.พ.ร. น าเสนอเป็น 2 ส่วนคือ 

2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
2.1.1 คณาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.10 
2.1.2 วทิยากรประจ ากลุ่มในการอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ  
2.1.3 นกัศึกษา รายละเอียดดงัตารางท่ี  4.11-4.17 

2.2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
ตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ้ตวัช้ีวดัท่ี 23 ของ ก.พ.ร. รายละเอียดดงัตารางท่ี  
4.18-4.34 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการ 
ปฏิบติังานของวทิยากร  โดยจ าแนกตามสาขาวชิา และกลุ่มสาขาวชิา รายละเอียดดงัตารางท่ี   
4.35-4.50  
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1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช   
ตารางที ่4.1   จ านวนการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะชุดวชิาของนักศึกษาปริญญาตรี (แยกตาม

สาขาวชิา)  ปีการศึกษา 2/2550 และการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษา 
ต่อการให้บริการ 

 

สาขาวชิา 
จ านวนชุด

วชิา 
จ านวน
คร้ัง 

จ านวน
นักศึกษา
ทีเ่ข้ารับ
การฝึกฯ 

ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาทีต่อบ
แบบประเมนิ 

 
ภาพรวม 

ความพงึพอใจของนกัศึกษาต่อ
การฝึกปฏบิัตเิสริมทกัษะ 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความพงึ

พอใจ 
1. นิเทศศาสตร์ 7 8 483 100.00 4.34 มาก 

    (483)   
2. วทิยาศาสตร์สุขภาพ 2 5 423 100.00 4.02 มาก 

    (423)   
3. วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3 5 355 100.00 
(335) 

4.47 มาก 

4. ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ 

3 7 542 83.19 
(392) 

4.37 มาก 

5. มนุษยนิเวศศาสตร์ 1 2 36 100.00 4.47 มาก 
    (36)   

6. วทิยาการจดัการ 2 - 69 - - - 
รวม 6 สาขาวชิา 18 27 1,908 88.52 4.34 มาก 

    (1,669)   

(ท่ีมา ส านกับริการการศึกษา 2551) 
 
 จากตารางท่ี  4.1  พบวา่ มหาวทิยาลยัมีการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิาของนกัศึกษาปริญญา
ตรี  ปีการศึกษา 2/2550 จ านวน 6 สาขาวิชา 18 ชุดวิชา  27 คร้ัง มีจ  านวนนกัศึกษาเขา้รับการฝึก 
จ านวน 1,908 คน  และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัฝึกอบรมในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
(X  = 4.34) 
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ตารางที ่4.2   จ านวนหลกัสูตรทีก่ าหนดให้นักศึกษาเรียนชุดวชิาเลอืกเสรี/ค้นคว้าอสิระ แยกตาม 
สาขาวชิา 

 
สาขาวชิา จ านวนหลกัสูตร จ านวนชุดวชิาเลอืกเสรี/

ค้นคว้าอสิระ 
1. ศิลปศาสตร์ 6 10 
2. ศึกษาศาสตร์ 8 14 
3. วทิยาการจดัการ 11 13 
4. นิติศาสตร์ 1 1 
5. วทิยาศาสตร์สุขภาพ 8 8 
6. เศรษฐศาสตร์ 3 3 
7. มนุษยนิเวศศาสตร์ 5 5 
8. รัฐศาสตร์ 3 4 
9. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 8 8 
10. นิเทศศาสตร์ 2 2 
11. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 
12. พยาบาลศาสตร์ 2 4 

รวม 58 73 
(ท่ีมา ส านกัวชิาการ 2551) 
 

จากตารางท่ี  4.2  พบว่า หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั 
จ  านวน 58 หลกัสูตร มีการก าหนดใหน้กัศึกษาเรียนชุดวชิาเลือกเสรี/คน้ควา้อิสระ รวมทั้งส้ิน 73 ชุด
วชิา 
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ตารางที ่ 4.3 จ านวนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนปีการศึกษา 2550 
 

สาขาวิชา 
จ านวนหลกัสูตร 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

ปริญญา
ตรี 

ประกาศนีย 
บัตร 

รวม 

1. ศิลปศาสตร์                           - 2 - 5 4 11 
2. ศึกษาศาสตร์                        1 6 1 4 - 12 
3. วิทยาการจดัการ                   - 2 - 10 - 13 
4. นิติศาสตร์          - - - 2 2 4 
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ             - 3 - 6 - 9 
6. เศรษฐศาสตร์                       - 1 - 3 - 4 
7. มนุษยนิเวศศาสตร์   - 1 - 6 - 7 
8. รัฐศาสตร์                               - 1 - 2 - 3 
9. ส่งเสริมการเกษตรและ 
       สหกรณ์                      

- 2 - 5 - 7 

10. นิเทศศาสตร์                     - 1 - 1 - 2 
11. วิทยาศาสตร์และ 
       เทคโนโลยี         

- - - 2 - 2 

12. พยาบาลศาสตร์                     - 1 - 1 - 2 
รวม 1 20 1 47 6 75 

(ท่ีมา ส านกัวชิาการ 2550) 
 

จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ ในปีการศึกษา 2550 มหาวทิยาลยัเปิดสอนหลกัสูตรทั้ง 12 
สาขาวชิาจ านวน 75 หลกัสูตร แยกเป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร 6 หลกัสูตร ระดบั 
ปริญญาตรี 47 หลกัสูตร ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 1 หลกัสูตร  ระดบัปริญญาโท 20 หลกัสูตร 
และระดบัปริญญาเอก 1 หลกัสูตร 
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ตารางที ่ 4.4  จ านวนชุดวชิาทีเ่ปิดสอนปีการศึกษา 2550 
 

สาขาวชิา 

จ านวนชุดวชิา 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ประกาศ 
นียบัตร
บัณฑิต 

ประกาศ 
นียบัตร/
ปริญญาตรี 

รวม 

1.  ศิลปศาสตร์                           - 12 - 34 46 
2.  ศึกษาศาสตร์                        3 58 3 69 133 
3. วทิยาการจดัการ                   - 22 - 78 100 
4. นิติศาสตร์          - - - 22 22 
5. วทิยาศาสตร์สุขภาพ             - 20 - 25 45 
6. เศรษฐศาสตร์                       - 12 - 14 26 
7. มนุษยนิเวศศาสตร์   - 9 - 30 39 
8. รัฐศาสตร์                               - 10 - 19 29 
9. ส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์                      
- 14 - 36 50 

10. นิเทศศาสตร์                     - 7 - 42 49 
11. วทิยาศาสตร์และ  

เทคโนโลย ี        
- - - 15 15 

12. พยาบาลศาสตร์                     - 7 - 5 12 
รวม 3 171 3 389 566 

(ท่ีมา ส านกัทะเบียนและวดัผล  ส านกับณัฑิตศึกษา 2550) 
 

จากตารางท่ี  4.4 พบวา่ ในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลยัเปิดสอนชุดวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา 
จ านวน 566  ชุดวิชา แยกเป็นชุดวิชาระดบัประกาศนียบตัร/ปริญญาตรี  389 ชุดวิชา ระดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต 3 ชุดวชิา ระดบัปริญญาโท 171 ชุดวชิา และระดบัปริญญาเอก 3 ชุดวชิา 
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ตารางที ่4.5   ข้อมูลการจัดอบรมเข้มชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีงบประมาณ 2551   

 

 
สาขาวชิา 

 
จ านวนชุดวชิา 

จ านวนคร้ัง 
ในการจัดอบรม 

จ านวนนักศึกษา
ทีเ่ข้ารับการ

อบรม 
1. ศิลปศาสตร์ 2 15 1,183 
2. ศึกษาศาสตร์ 7 26 1,209 
3. วทิยาการจดัการ 8 75 6,488 
4. นิติศาสตร์ 1 15 2,505 
5. วทิยาศาสตร์สุขภาพ 4 11 920 
6. เศรษฐศาสตร์ 1 4 197 
7. มนุษยนิเวศศาสตร์ 3 7 484 
8. รัฐศาสตร์ 1 11 1,707 
9. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 5 21 1,038 
10. นิเทศศาสตร์ 1 4 570 
11. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 313 
12. พยาบาลศาสตร์ 1 3 491 

รวม 36 198 17,105 
(ท่ีมา ส านกัวชิาการ  2551) 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า  ในปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลยัมีการจดัอบรมเขม้ชุดวิชา
ประสบการณ์วชิาชีพให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 12 สาขาวิชา  จ  านวนชุดวิชา 36 ชุด
วชิา จดั 198 คร้ัง มีนกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมฯ จ านวน 17,105 คน 
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ตารางที ่4.6   ข้อมูลการจัดอบรมเข้มพเิศษชุดวชิาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษาที ่2/2550 

 

 
สาขาวชิา 

 
จ านวนชุดวชิา 

จ านวนนักศึกษา
ทีเ่ข้ารับการ

อบรม 

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
รับการอบรม 

1. ศิลปศาสตร์ 7 168 22.22 
2. ศึกษาศาสตร์ 13 33 4.36 
3. วทิยาการจดัการ 13 461 60.98 
4. วทิยาศาสตร์สุขภาพ 5 46 6.08 
5. เศรษฐศาสตร์ 2 31 4.10 
6. นิเทศศาสตร์ 4 17 2.25 

รวม 44 756 100.00 
(ท่ีมา ส านกัวชิาการ  2551)  หมายเหตุ มีการนบัซ ้ าในแต่ละชุดวชิา   

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่  ในปีการศึกษาท่ี 2/2550 มหาวิทยาลยัมีการจดัอบรมเขม้พิเศษชุด

วชิาใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 6 สาขาวชิา  จ  านวนชุดวิชา 44 ชุดวิชา มีนกัศึกษาท่ีเขา้รับ
การอบรมฯ จ านวน 756 คน นกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมส่วนใหญ่สังกดัสาขาวิชาวิทยาการจดัการ 
จ านวน 461  คน คิดเป็นร้อยละ 60.98  รองลงมาเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ จ านวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.22 (มีการนบัซ ้ าในแต่ละชุดวชิา)   
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ตารางที ่4.7  ข้อมูลการจัดกจิกรรมปฏิสัมพนัธ์บัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2551   
 

(ท่ีมา ส านกับณัฑิตศึกษา 2551) หมายเหตุ มีสาขาวชิาท่ีนบัซ ้ าในแต่ละกิจกรรม   
 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ในปีงบประมาณ 2551 มหาวทิยาลยัมีการจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์

บณัฑิตศึกษา จ านวน 6 กิจกรรม  จ  านวน 40 สาขาวชิา จ  านวนคร้ังในการจดั 490 คร้ัง และมี
นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม  35,005 คน (มีสาขาวชิาท่ีนบัซ ้ าในแต่ละกิจกรรม)  ส่วนใหญ่นกัศึกษา
เขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริม/เขม้ชุดวชิา จ านวน 24,090 คน คิดเป็นร้อยละ 68.82 รองลงมาเขา้
ร่วมกิจกรรมสัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 1-3 จ านวน 7,586 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กจิกรรม 

จ านวน 

สาขาวชิา ชุดวชิา คร้ังใน
การจัด 

นักศึกษาที่
เข้าร่วม 

ร้อยละ
ของ

นักศึกษาที่
เข้าร่วม 

1. สัมมนาเสริม/เขม้ชุดวชิา 10 171 303 24,090 68.82 
2. สัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 1-3 10 114 125 7,586 21.67 
3. การศึกษาคน้ควา้อิสระ 8 25 19 664 1.90 
4. อบรมเสริม/เขม้ชุดวชิา

ประสบการณ์วชิาชีพ 
10 29 27 2,341 6.69 

5. สัมมนาเขม้ประจ าชุดวชิา
ระดบัปริญญาเอก 

1 3 8 231 0.66 

6. สัมมนาเขม้ดุษฎีนิพนธ์ 1 7 8 93 0.27 
รวม 40 349 490 35,005 100.00 
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ตารางที ่4.8   จ านวนชุดวชิาทีม่ีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (e-Learning)                   
ปีการศึกษาที ่2/2550 

  
ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาเอก 

1. ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร(10111) 1. การพฒันาจากมุมมองของสงัคม
วทิยาฯ12741 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ศึกษาศาสตร์(20902) 

2. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร(10161) 2. การวจิยัทางสารสนเทศศาสตร์
13702 

2. สมัมนาประเดน็และปัญหาเพื่อ
การวจิยัการบริหารการศึกษา
(20902) 

3. คณิตศาสตร์ส าหรับสงัคมศาสตร์
(11201) 

3. เทคโนโลยเีพื่อการจดัการ
สารสนเทศ(13711) 

3. สมัมนาประเดน็และปัญหาเพื่อ
การวจิยัทางการประเมิน
การศึกษา(24901) 

4. การส่ือสาร(13202) 4. วทิยาการจดัการการเรียนรู้(20503) 4. สมัมนาประเดน็และปัญหาเพื่อ
การวจิยัทางการศึกษาทางไกล
(28901) 

5. ภาษาองักฤษส าหรับผูใ้ชค้อมพิวเตอร์
(11305) 

5. ประสบการณ์วชิาชีพมหาบณัฑิตฯ
(20799) 

5. ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูง (20903) 

6. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่ือส่ิงพิมพ์
(15202) 

6. หลกัการและแนวคิดทางการ
ปฐมวยัศึกษา(21711) 

 

7. หลกัการบญัชี(30202) 7. สารัตถและวทิยวธีิทางวชิา
คณิตศาสตร์(22712) 

 

8. การขียนภาษาองักฤษ(22322) 8. สารัตถะและวทิยวธีิทางวชิา
วทิยาศาสตร์(22714) 

 

9. กฎหมายวธีิสบญัญติั 1 : หลกัทัว่ไป
ในวธีิพิจารณาความแพง่(41341) 

9. สารสนเทศร่วมสมยัทาง
สงัคมศาสตร์(22727) 

 

10. หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้(60120) 10. ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการ
บริหารการศึกษา(23700) 

 

11. วทิยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์(70205) 11. ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
(23711) 

 

12. สารสนเทศและส่ือท่ีใชใ้นงาน
ส่งเสริมการเกษตร(91349) 

12. การประเมินนโยบายแผนงานและ
โครงการ(24721) 

 

13. วธีิการวจิยัทางสหกรณ์(92423) 13. การพฒันาเคร่ืองมือส าหรับการ
ประเมินการศึกษา(24703) 

 

   



88 
 

ตารางที ่4.8  ต่อ 
 

ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาเอก 
14. การปรับปรุงพนัธ์ุพืชและการ

ขยายพนัธ์ุพืช(93337) 
14. ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการให้

การปรึกษา(25703) 
 

 15. เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา
กบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
(27741) 

 

 16. ประเด็นและแนวโนม้ทางการ
บริหารการพยาบาล(51704) 

 

 17. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม(60705)  
 18. สถิติและการวจิยัทางสงัคมศาสตร์

(73722) 
 

 19. การศึกษาคน้ควา้อิสระ(73797)  
 20. วจิยัเพ่ือการพฒันาการส่งเสริม

การเกษตร(91704) 
 

 21. การจดัการทรัพยากรเพื่อการ
ส่งเสริมการเกษตร(91705) 

 

 22. การส่ือสารเพื่อการพฒันา(91707)  
 23. การบริหารการผลิตและการตลาด

สหกรณ์ (92704) 
 

รวม         14  ชุดวชิา 23  ชุดวชิา   5  ชุดวชิา 
(ท่ีมา ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา  2551) 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ในปีการศึกษาท่ี 2/2550 มหาวิทยาลยัมีจ านวนชุดวิชาท่ีจดัการเรียน
การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Learning) จ านวน 42 ชุดวิชา โดยแยกเป็นชุดวิชาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 14 ชุดวิชา  ชุดวิชาระดับปริญญาโท จ านวน 23 ชุดวิชา  และชุดวิชาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 5 ชุดวชิา    
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ตารางที ่4.9   จ านวน  ค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีเ่ข้ารับการสอนเสริม  
และการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์สอนเสริม  

 

 
สาขาวชิา 

จ านวน
นักศึกษา
ลงทะเบียน 

จ านวนนักศึกษา
เข้ารับการสอน

เสริม 

ร้อยละของ
นักศึกษาเข้ารับ
การสอนเสริม 

 
ค่าเฉลีย่ (X ) 

1. ศิลปศาสตร์ 27,185 1,300 4.78 4.27 
2. วทิยาการจดัการ 20,215 1,756 8.69 4.05 
3. นิติศาสตร์ 33,448 5,449 16.29 4.17 
4. วทิยาศาสตร์สุขภาพ 1,993 130 6.52 3.78 
5. เศรษฐศาสตร์ 1,670 166 9.94 3.79 
6. รัฐศาสตร์ 6,031 502 8.32 4.16 
7. ส่งเสริมการเกษตรและ 
    สหกรณ์ 

973 108 11.10 3.89 

รวม 91,515 9,411 10.28 4.01 
(ท่ีมา ส านกับริการการศึกษา 2551) 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ในปีการศึกษาท่ี 2/2550 มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การสอนเสริมทัว่
ประเทศ 7 สาขาวชิา โดยเม่ือเปรียบเทียบนกัศึกษาลงทะเบียน จ านวน  91,515 คน กบันกัศึกษาเขา้
รับการสอนเสริม จ านวน  9,411 คน คิดเป็นร้อยละ 10.28 และเม่ือประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่ออาจารยส์อนเสริม พบวา่ โดยภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
 (X  = 4.01) 

 
ข้อมูลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

1. มหาวทิยาลยัมีชุดวชิาท่ีเปิดสอนรวม  566 ชุดวชิา  แยกเป็นชุดวชิาระดบัประกาศนียบตัร 
และปริญญาตรี จ านวน  389 ชุดวิชา และระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 177  ชุดวิชา  มีการผลิตและ
เปิดสอน e-Learning  จ  านวน 42 ชุดวิชา แยกเป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 14 ชุดวิชา ระดบั
ปริญญาโท จ านวน 23 ชุดวชิา และปริญญาเอก จ านวน 5 ชุดวชิา   

2. มหาวทิยาลยัมีจ านวนชุดวชิาในคลงัขอ้สอบ จ านวน 142 ชุดวชิา มีการออกขอ้สอบใหม่  
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จ านวน 229 ชุดวิชา  มีจ  านวนชุดวิชาท่ีปรับปรุงขอ้สอบ จ านวน 199 ชุดวิชา และมีการจดัสอบทั้ง
ในประเทศ-ต่างประเทศ ในส่วนของการจดัสอบในประเทศ มหาวิทยาลัยจดัสอบทัว่ประเทศ 
จ านวน 137 สนามสอบ และสนามสอบต่างประเทศ จ านวน 38 สนามสอบ 30 ประเทศ  

3. มหาวทิยาลยัมีการจดัใหน้กัศึกษาทั้งปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาฝึกปฏิบติั/ฝึกอบรมการ 
ใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ มีการฝึกจ านวน   65 คร้ัง 450 ชัว่โมง มีนกัศึกษาเขา้รับการฝึกจ านวน 
5,238 คน  

4. มหาวทิยาลยัมีการจดัอบรมคณาจารย ์และบุคลากร  ในหลกัสูตรต่างๆ เช่นหลกัสูตร 
STOU e-Learning  “A Tutor” (การผลิตบทเรียนในระบบ e-Learning) ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2551 มี
ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 22 คน  จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิควิธีการสอนระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตร
วทิยากรสอนเสริมผา่นอินเทอร์เน็ต  ระหวา่งวนัท่ี 23 – 24 กนัยายน 2551 มีผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 19 คน
และจดัการบรรยายทางวชิาการ เร่ือง ระบบดิจิตอล (Digital Eco – System) ท่ีมีผลต่อมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
มีผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 50 คน (ส านกัวิชาการ  2551) และหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์
อีกกวา่ 30 หลกัสูตร จ านวน 458 ชัว่โมง  มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้งส้ิน 933 คน  

5. มหาวทิยาลยัจดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหค้ณาจารย ์12 สาขาวชิา จ  านวน 345 เคร่ือง  
และคณาจารย์ประจ าส านักต่างๆ จ านวน 46 เคร่ือง  จดัให้มีบริการห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาท่ีศูนย์วิทยบริการจ านวน 10 ศูนย์ทั่วประเทศ จ านวน 40 เคร่ือง และจัดบริการห้อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีอาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา
ราชการ จ านวน 10 เคร่ือง  มีนกัศึกษาเขา้รับบริการ จ านวน 2,900  คน  

6. มหาวทิยาลยัเปิดบริการใหน้กัศึกษาใชห้อ้งสมุดวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลาราชการ และ 
เปิดหอ้งสมุดในวนัอาทิตย ์ ในวนัท่ีมีนกัศึกษาเขา้รับการสัมมนาวิทยานิพนธ์ มีผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 
372,586 คน ประกอบดว้ยผูใ้ช้บริการภายใน ไดแ้ก่ คณาจารย ์ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 
ลูกจา้งประเภทต่างๆ นกัศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรี บณัฑิตศึกษา และผูใ้ช้บริการภายนอก จาก
ช่องทางในการติดต่อ ไดแ้ก่ การติดต่อดว้ยตนเอง โทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์และทางเวบ็ไซต ์
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2. ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญัในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็น
การพจิารณา 7 ข้อตัวช้ีวดัที ่23 ของ ก.พ.ร.   

2.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.1.1 คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ตารางที ่ 4.10   จ านวนและค่าร้อยละของคณาจารย์เกีย่วกบัเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และ 
ประสบการณ์การสอนในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ  ( n = 235)            
- ชาย       97 41.3 

- หญิง 138 58.7 
อาย ุ (n = 227)            

- 31-40  ปี 20 8.8 

- 41-50  ปี 97 42.7 

- 51-60  ปี 99 43.6 

- 61  ปีข้ึนไป 11 4.9 
วฒิุการศึกษาสูงสุด (n = 235)            

- ปริญญาโท 128 54.5 

- ปริญญาเอก 107 45.5 
ประสบการณ์การสอนใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (n = 225)            

- 0-10  ปี 42 18.7 

- 11-20  ปี 107 47.6 

- 21-30  ปี 75 33.3 

- 31  ปีข้ึนไป 1 0.4 

จากตารางท่ี  4.10  พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.7 รองลงมาเป็นชาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3  มีอายุระหวา่ง 51-60 ปี จ  านวน 99 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมามีอายุระหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7  มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ  54.5 รองลงมามีวุฒิการศึกษา
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สูงสุดในระดับปริญญาเอก จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีประสบการณ์การสอนใน 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช11-20  ปี จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6  รองลงมามี
ประสบการณ์การสอนใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 21-30  ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 

 
2.1.2 วิทยากรประจ ากลุ่มในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
คณาจารย์ท่ีเป็นวิทยากรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสังกัด

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 สังกดัสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 สังกดัสาขาวิชาวิทยาการจดัการ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9  สังกดั
สาขาวิชานิติศาสตร์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4  สังกดัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 สังกดัสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ1.9 
สังกดัสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3   สังกดัสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
จ านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 สังกดัสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.0 สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 สังกัดสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และสังกดัสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 
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2.1.3 นักศึกษา 
ตารางที ่4.11   จ านวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แยกตามวนั/เดือน/ปีทีจั่ด

อบรมชุดวชิาประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

วนั/เดือน/ปีที่อบรม   
- 1-5 พฤษภาคม 2551 430 11.6 
- 5-9 พฤษภาคม 2551 229 6.2 
- 6-10 พฤษภาคม 2551 314 8.5 
- 11-15 พฤษภาคม 2551 321 8.7 
- 16-20 พฤษภาคม 2551 340 9.2 
- 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2551 257 7.0 
- 5-9 กรกฎาคม 2551 282 7.6 
- 15-19 กรกฎาคม 2551 329 8.9 
- 20-24 กรกฎาคม 2551 198 5.4 
- 11-15 สิงหาคม 2551 225 6.9 
- 21-25 สิงหาคม 2551 45 1.2 
- 24-28 สิงหาคม 2551 130 3.5 
- 13-17  กนัยายน 2551 156 4.2 
- 8-12 ตุลาคม  2551 410 11.1 

รวม 3,696 100 
 

จากตารางท่ี  4.11  พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่เขา้รับการอบรมเขม้ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง วนัท่ี 1-5 พฤษภาคม 2551 จ านวน 430 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 
รองลงมา ระหวา่งวนัท่ี 8-12 ตุลาคม  2551  จ  านวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 

และผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เขา้รับการอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วิชาชีพท่ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 3,696 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางที ่4.12  จ านวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกีย่วกบัเพศและอายุ 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ  (n = 3,679)                     

- ชาย       1,565 42.5 
- หญิง 2,114 57.5 

อาย ุ (n = 3,618)                     
- 20-29 ปี 1,288 35.6 
- 30-39  ปี 1,396 38.5 
- 40-49  ปี 750 20.7 
- 50-59  ปี 174 4.8 
- 60  ปีข้ึนไป 13 0.4 

 
จากตารางท่ี  4.12  พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 2,114 

คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาเป็นชาย จ านวน 1,565 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีอายรุะหวา่ง  
30-39  ปี จ  านวน 1,396 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมามีอายุระหวา่ง 20-29 ปี จ  านวน 1,288 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.6 
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ตารางที ่4.13  จ านวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกีย่วกบัหลกัสูตรทีเ่ข้าศึกษา 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา    

- ศิลปศาสตรบณัฑิต  211 5.7 
- ศึกษาศาสตรบณัฑิต   290 7.8 
- บญัชีบณัฑิต 220 6.0 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต  458 12.4 
- รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  285 7.7 
- นิติศาสตรบณัฑิต 448 12.1 
- แพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 73 2.0 
- สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต   310 8.4 
- เศรษฐศาสตรบณัฑิต 69 1.9 
- คหกรรมศาสตรบณัฑิต 258 7.0 
- รัฐศาสตรบณัฑิต 221 6.0 
- เกษตรศาสตรบณัฑิต 252 6.8 
- นิเทศศาสตรบณัฑิต 188 5.1 
- วทิยาศาสตรบณัฑิต   17 0.5 
- เทคโนโลยบีณัฑิต   119 3.2 
- พยาบาลศาสตรบณัฑิต 277 7.5 

รวม 3,696 100 
 
จากตารางท่ี 4.13  พบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่ เขา้ศึกษาในหลกัสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต จ านวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4  รองลงมาเขา้ศึกษาในหลกัสูตรนิติศาสตร
บณัฑิต จ านวน 448 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1   
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ตารางที ่4.14  จ านวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกีย่วกบัปีการศึกษาทีเ่ข้าศึกษา 
  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ปีการศึกษาท่ีเขา้ศึกษา   

- ก่อนปีการศึกษา 2539 (นกัศึกษาเก่าท่ีสมคัรเขา้เรียนใหม่) 37 1.1 
- ปีการศึกษา 2540 25 0.7 
- ปีการศึกษา 2541 30 0.9 
- ปีการศึกษา 2542 37 1.1 
- ปีการศึกษา 2543 85 2.5 
- ปีการศึกษา 2544 211 6.1 
- ปีการศึกษา 2545 256 7.4 
- ปีการศึกษา 2546 392 11.3 
- ปีการศึกษา 2547 677 19.6 
- ปีการศึกษา 2548 806 23.3 
- ปีการศึกษา 2549 759 21.9 
- ปีการศึกษา 2550 414 4.1 

รวม 3,456 100 
 

จากตารางท่ี  4.14  พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้รับการอบรมเขม้ชุดวชิา
ประสบการณ์วชิาชีพ ส่วนใหญ่เขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2548  จ  านวน 806 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  
รองลงมาเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2549 จ  านวน 759 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 
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ตารางที ่ 4.15  จ านวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แยกตามสาขาวชิาทีเ่ข้าศึกษา 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

สาขาวชิาทีเ่ข้าศึกษา   
- ศิลปศาสตร์ 211 5.7 
- ศึกษาศาสตร์ 290 7.8 
- วทิยาการจดัการ 963 26.1 
- นิติศาสตร์ 448 12.1 
- วทิยาศาสตร์สุขภาพ 383 10.4 
- เศรษฐศาสตร์ 69 1.9 
- มนุษยนิเวศศาสตร์ 258 7.0 
- รัฐศาสตร์ 221 6.0 
- ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 252 6.8 
- นิเทศศาสตร์ 188 5.1 
- วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136 3.7 
- พยาบาลศาสตร์ 277 7.5 

รวม 3,696 100 
 
จากตารางท่ี 4.15  พบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่ เขา้ศึกษาในสาขาวิชา

วิทยาการจดัการ จ านวน 963 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1  รองลงมาเขา้ศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
จ านวน 448  คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 
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ตารางที ่ 4.16  จ านวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกีย่วกบัภูมิล าเนาปัจจุบัน 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

ภูมิล าเนาปัจจุบัน   
    - กรุงเทพมหานคร 747 20.2 
    - ภาคกลาง 707 19.2 
    - ภาคตะวนัออก 402 10.9 
    - ภาคเหนือ 684 18.5 
    - ภาคใต ้ 409 11.1 
    - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 741 20.1 

รวม 3,690 100 
จากตารางท่ี 4.16  พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่ มีภูมิล  าเนาอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 747 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2  รองลงมามีภูมิล  าเนาอยูท่ี่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 741  คน คิด
เป็นร้อยละ 20.1  และภาคกลางจ านวน 707 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 
 
ตารางที ่ 4.17   จ านวนและค่าร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีต่อระบบ 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยภาพรวม 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบั 

  

- มากท่ีสุด                       1,292 35.1 
- มาก 2,103 57.2 
- ปานกลาง 282 7.7 
- นอ้ย 1 0.0 
- นอ้ยท่ีสุด 1 0.0 

รวม 3,679 100 
จากตารางท่ี 4.17  พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อระบบการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 2,103 คน คิดเป็ 
ร้อยละ 57.2  รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 1,292 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 
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2.2 ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทยีบข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนทีเ่น้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการ
พจิารณา 7 ข้อตัวช้ีวดัที ่23 ของ ก.พ.ร.   
 
ตารางที ่ 4.18   จ านวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัด 

การศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา (ประเด็นที ่1) 
 

รายการ 
จ านวน
อาจารย์

(n) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

ระดบั
ความรู้ 

1. ภารกิจของมหาวิทยาลยัมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการ
เรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่สงัคม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

237 236 99.6 มากท่ีสุด 

2. จุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาของหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมาธิราช คือ เพ่ือเพ่ิมพนูวิทยะฐานะแก่ผู ้
ประกอบอาชีพและขยายโอกาสการศึกษา เพ่ือ
สนองความตอ้งการของบุคลากรและสงัคม 

237 233 98.3 มากท่ีสุด 

3. หลกัการส าคญัของการจดัระบบการศึกษาทางไกล 
คือ มีชั้นเรียนใหเ้พียงพอกบัจ านวนนกัศึกษาและมี
ส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 

237 214 90.3 มากท่ีสุด 

4. การพฒันาหลกัสูตรการศึกษาตอ้งค านึงถึงความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานและสงัคมในปัจจุบนั
และอนาคต 

237 229 96.6 มากท่ีสุด 

5. มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการพฒันาหลกัสูตร 233 228 97.9 มากท่ีสุด 

6. มีความรู้เก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรการศึกษาใน
ลกัษณะทางไกล 

233 229 98.3 มากท่ีสุด 

7. ท่านสามารถศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัหลกัสูตร
การศึกษาของสาขาวิชาจากเอกสารหลกัสูตร
การศึกษาท่ีส านกัวิชาการมอบใหทุ้กปีการศึกษา 

237 222 93.7 มากท่ีสุด 

8. การพฒันา / ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาท่าน
ค านึงถึงเป้าหมายการจดัการศึกษาของประเทศและ
มหาวิทยาลยัอยูเ่สมอ 

237 234 98.7 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.18 ต่อ  
 

รายการ จ านวน
อาจารย์
(n) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

ระดับ
ความรู้ 

9. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตรการศึกษา 
หมายถึงวิชาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียน ใหมี้ความรอบรู้
อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศันท่ี์กวา้งไกล มีความ
เขา้ใจธรรมชาติตนเองผูอ่ื้นและสงัคม 

235 232 98.7 มากท่ีสุด 

10. การจดัการศึกษาทางไกล มุ่งเปิดโอกาสและขยาย
โอกาสใหน้กัศึกษาและผูส้นใจใฝ่หาความรู้ 
สามารถศึกษาหาความรู้ไดใ้นเวลา และสถานท่ีท่ี
ตนสะดวกตามความสนใจและความสามารถของ
แต่ละบุคคล สอดคลอ้งกบัพฒันาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

235 233 99.1 มากท่ีสุด 

11. อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสูตรการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 
หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ยกเวน้หลกัสูตรพหุ
วิทยาการ 

235 219 93.2 มากท่ีสุด 

12. การพิจารณาอนุมติั / เห็นชอบหลกัสูตรการศึกษา
เป็นอ านาจหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยั 

235 212 90.2 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่   96.2 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี  4.18  พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดั

การศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้  (คิดเป็นร้อยละ 90.2 - 99.6) 
เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของ

การจดัการศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 96.2 
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ตารางที ่ 4.19   เปรียบเทยีบการมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และ
หลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษาของคณาจารย์ แยกตามกลุ่มสาขาวชิา (ประเด็นที ่1) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 0.441 2 0.221 0.391 0.677 
ภายในกลุ่ม 125.616 223 0.563   

รวม 126.058 225    
  

จากตารางท่ี  4.19  พบวา่ คณาจารยก์ลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพมีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดั
การศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 
 
ตารางที ่ 4.20    จ านวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีการวเิคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ 

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ประเด็นที ่2) (ระดับปริญญาตรี) 
 

 
กจิกรรม 

จ านวน
อาจารย์
(n) 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
ความ 
หมาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การแนะแนวการศึกษาหรือการให้
ค  าปรึกษาทางโทรศพัท/์Internet 

147 141 95.9 6 4.1 มากท่ีสุด 

2. การสอนเสริมแบบปกติ 118 107 90.7 11 9.3 มากท่ีสุด 

3. การสอนเสริมแบบเขม้พิเศษ 58 32 55.2 26 44.8 นอ้ย 
4. การสอนเสริมผา่น Internet/ดาวเทียม 54 28 51.9 26 48.1 นอ้ย 
5. การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิาต่างๆ 80 56 70.0 24 30.0 มาก 
6. การอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์

วชิาชีพ 
193 189 97.9 4 2.1 มากท่ีสุด 

7. การอบรมเขม้พิเศษชุดวชิา 68 52 76.5 16 23.5 มาก 
ค่าเฉลีย่   76.9  23.1 มาก 
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จากตารางท่ี  4.20  พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ขอ้ (คิดเป็นร้อยละ 90.7-97.9) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและ
เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคลระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 76.9 

 
ตารางที ่ 4.21   เปรียบเทยีบคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็น 

รายบุคคล ระดับปริญญาตรี แยกตามกลุ่มสาขาวชิา (ประเด็นที ่2) 
 

 
กจิกรรม 

กลุ่มสาขาวชิา  

 สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

1. การแนะแนวการศึกษาหรือ
การใหค้ าปรึกษาทางโทรศพัท ์/  
Internet 

ปฏิบติั 106 22 13 10.221* 
ไม่ปฏิบติั 3 - 3 

2. การสอนเสริมแบบปกติ ปฏิบติั 81 16 10 2.311 
ไม่ปฏิบติั 6 3 2 

3. การสอนเสริมแบบเขม้พิเศษ ปฏิบติั 19 9 4 4.446 
ไม่ปฏิบติั 22 3 1 

4. การสอน เสริมผา่น Internet /
ดาวเทียม 

ปฏิบติั 25 2 1 1.770 
ไม่ปฏิบติั 20 5 1 

5. การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุด
วิชาต่างๆ 

ปฏิบติั 30 14 12 8.448* 
ไม่ปฏิบติั 21 2 1 

6. การอบรมเขม้ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ปฏิบติั 138 29 22 1.108 
ไม่ปฏิบติั 2 1 1 

7. การอบรมเขม้พิเศษชุดวิชา ปฏิบติั 45 3 4 2.565 
ไม่ปฏิบติั 12 3 1 
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จากตารางท่ี  4.21  พบวา่ คณาจารยก์ลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพมีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและ
เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ระดบัปริญญาตรี ในกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหรือการให้
ค  าปรึกษาทางโทรศพัท ์/ Internet ( =10.221)  และการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิาต่างๆ  
( =8.448)  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่ 4.22    จ านวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีการวเิคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ระดับบัณฑิตศึกษา(ประเด็นที ่2) 

 

  
กจิกรรม 

จ านวน
อาจารย์
(n) 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
ความ 
หมาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การแนะแนวการศึกษา 167 161 96.4 6 2.5 มากท่ีสุด 
2. การใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์ 184 181 98.4 3 1.6 มากท่ีสุด 

3. การใหค้  าปรึกษาทาง Internet 165 152 92.1 13 7.9 มากท่ีสุด 
4. การใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 186 186 99.5 1 0.5 มากท่ีสุด 
5. การสัมมนาเสริม 188 184 97.9 4 2.1 มากท่ีสุด 
6. การสัมมนาเขม้ 161 152 94.4 9 5.6 มากท่ีสุด 
7. การปฏิสัมพนัธ์ e-Learning 135 112 83.0 23 17.0 มากท่ีสุด 
8. การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิต 
74 64 86.5 10 13.5 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่   93.5  6.5 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี  4.22  พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจ

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลระดบับณัฑิตศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ คิดเป็นร้อยละ 83.0 - 99.5 
เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและ

เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคลระดบับณัฑิตศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 93.5 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวมทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา พบวา่ คณาจารยส่์วน

ใหญ่ มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
คิดเป็นร้อยละ 85.2       
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ตารางที ่ 4.23   เปรียบเทยีบคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล ระดับบัณฑิตศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวชิา (ประเด็นที ่2) 

 
 

กจิกรรม 
กลุ่มสาขาวชิา  

 สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

1. การแนะแนวการศึกษา ปฏิบติั 122 23 16 2.062 
ไม่ปฏิบติั 4 2 - 

2. การใหค้ าปรึกษาทาง
โทรศพัท ์

ปฏิบติั 138 25 18 2.013 
ไม่ปฏิบติั 2 - 1 

3. การใหค้ าปรึกษาทาง Internet ปฏิบติั 117 22 13 0.496 
ไม่ปฏิบติั 11 1 1 

4. การใหค้ าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปฏิบติั 144 22 20 0.291 
ไม่ปฏิบติั 1 - - 

5. การสมัมนาเสริม ปฏิบติั 142 24 18 1.695 
ไม่ปฏิบติั 2 1 1 

6. การสมัมนาเขม้ ปฏิบติั 117 21 14 1.432 
ไม่ปฏิบติั 8 - 1 

7. การปฏิสมัพนัธ์ e-Learning ปฏิบติั 86 18 8 0.249 
ไม่ปฏิบติั 18 4 1 

8. การอบรมเขม้เสริม
ประสบการณ์มหาบณัฑิต 

ปฏิบติั 74 8 9 1.669 
ไม่ปฏิบติั 9 - 1 

  
จากตารางท่ี  4.23  พบวา่ คณาจารย ์กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพมีการวิเคราะห์ศกัยภาพของ
ผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ระดบับณัฑิตศึกษา ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 ในทุก
กิจกรรม
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ตารางที ่ 4.24    จ านวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิม่การปฏิบัติจริงและการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน (ประเด็นที ่3) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 

 
จากตารางท่ี  4.24  พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก-มากท่ีสุดในเกือบทุกกิจกรรม  

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในการจดัประสบการณ์
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ใน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.8-87.5 

 
 
 
 
 

กจิกรรม 

ให้ผู้เรียนได้
อภิปรายหรือแสดง

ความคิดเห็น 
ฝึกการปฏิบัติจริง 

แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียน 

ให้ผู้เรียนตอบ
ค าถาม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ปฏิสัมพนัธ์ e-Learning 117 83.6 20 14.3 113 80.7 112 80.0 
2. สอนเสริมแบบปกติ 94 77.0 27 22.1 90 73.8 100 82.0 
3. สอนเสริมแบบเขม้

พิเศษ 
44 73.3 22 36.7 45 75.0 46 76.7 

4. อบรมเขม้ชุดวชิา
ประสบการณ์วชิาชีพ 

195 94.2 169 82.0 195 95.1 179 86.9 

5. สัมมนาเสริม 185 96.4 120 62.5 183 95.3 170 89.0 
6. สัมมนาเขม้ 165 97.1 131 77.1 157 92.4 149 87.6 

ค่าเฉลีย่  87.5  49.1  85.4  83.8 
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ตารางที ่ 4.25   เปรียบเทยีบคณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิม่การปฏิบัติจริงและการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียน แยกตามกลุ่มสาขาวชิา (ประเด็นที ่3) (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

 

 
กจิกรรม 

กลุ่มสาขาวชิา  

 สังคม 
ศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ปฏิสมัพนัธ์ 
e-Learning 

ใหผู้เ้รียนได้
อภิปรายหรือแสดง
ความคิดเห็น 

ปฏิบติั 93 16 8 5.102 
ไม่ปฏิบติั 16 7 - 

ฝึกการปฏิบติัจริง ปฏิบติั 16 3 1 0.064 
ไม่ปฏิบติั 93 20 7 

แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน 

ปฏิบติั 87 18 8 2.057 
ไม่ปฏิบติั 22 5 - 

ใหผู้เ้รียนตอบ
ค าถาม 

ปฏิบติั 84 22 6 4.234 
ไม่ปฏิบติั 25 1 2 

สอนเสริม
แบบปกติ 

ใหผู้เ้รียนได้
อภิปรายหรือแสดง
ความคิดเห็น 

ปฏิบติั 72 13 9 3.498 
ไม่ปฏิบติั 17 8 3 

ฝึกการปฏิบติัจริง ปฏิบติั 23 3 1 2.787 
ไม่ปฏิบติั 66 18 11 

แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน 

ปฏิบติั 66 15 9 0.076 
ไม่ปฏิบติั 23 6 3 

ใหผู้เ้รียนตอบ
ค าถาม 

ปฏิบติั 71 18 11 1.253 
ไม่ปฏิบติั 18 3 1 
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ตารางที ่ 4.25  ต่อ 
 

 
กจิกรรม 

กลุ่มสาขาวชิา  

 สังคม 
ศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สอนเสริม
แบบเขม้พิเศษ 

ใหผู้เ้รียนได้
อภิปรายหรือแสดง
ความคิดเห็น 

ปฏิบติั 31 10 3 0.545 
ไม่ปฏิบติั 11 3 2 

ฝึกการปฏิบติัจริง ปฏิบติั 18 4 - 3.783 
ไม่ปฏิบติั 24 9 5 

แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน 

ปฏิบติั 32 9 4 0.329 
ไม่ปฏิบติั 10 4 1 

ใหผู้เ้รียนตอบ
ค าถาม 

ปฏิบติั 31 11 4 0.682 
ไม่ปฏิบติั 11 2 1 

อบรมเขม้ชุด
วิชา
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

ใหผู้เ้รียนได้
อภิปรายหรือแสดง
ความคิดเห็น 

ปฏิบติั 142 30 23 0.831 
ไม่ปฏิบติั 8 3 1 

ฝึกการปฏิบติัจริง ปฏิบติั 118 32 19 5.945 
ไม่ปฏิบติั 31 1 5 

แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน 

ปฏิบติั 141 32 22 0.867 
ไม่ปฏิบติั 7 1 2 

ใหผู้เ้รียนตอบ
ค าถาม 

ปฏิบติั 128 29 22 0.636 
ไม่ปฏิบติั 21 4 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

ตารางที ่ 4.25  ต่อ 
 

 
กจิกรรม 

กลุ่มสาขาวชิา  

 สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สมัมนาเสริม ใหผู้เ้รียนได้
อภิปรายหรือแสดง
ความคิดเห็น 

ปฏิบติั 140 25 20 0.849 
ไม่ปฏิบติั 6 1 - 

ฝึกการปฏิบติัจริง ปฏิบติั 89 17 14 0.720 
ไม่ปฏิบติั 57 9 6 

แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน 

ปฏิบติั 139 25 19 0.049 
ไม่ปฏิบติั 7 1 1 

ใหผู้เ้รียนตอบ
ค าถาม 
 

ปฏิบติั 128 23 19 2.620 
ไม่ปฏิบติั 18 3 - 

สมัมนาเขม้ ใหผู้เ้รียนได้
อภิปรายหรือแสดง
ความคิดเห็น 

ปฏิบติั 129 20 16 0.731 
ไม่ปฏิบติั 4 1 - 

ฝึกการปฏิบติัจริง ปฏิบติั 100 18 13 1.312 
ไม่ปฏิบติั 33 3 3 

แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน 

ปฏิบติั 121 20 16 1.929 
ไม่ปฏิบติั 12 1 - 

ใหผู้เ้รียนตอบ
ค าถาม 

ปฏิบติั 115 18 16 2.499 
ไม่ปฏิบติั 18 3 - 

 

 จากตารางท่ี  4.25  พบวา่ คณาจารยก์ลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพมีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน ไมมี่ความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 ในทุกกิจกรรม 
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ตารางที ่ 4.26    จ านวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพือ่พฒันา 
การเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา (ประเด็นที ่4 ) 

 

 

การใช้เทคโนโลยเีพือ่พฒันา 
การเรียนรู้ 

จ านวน
อาจารย์ 
( n ) 

ระดบัความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพือ่พฒันา 
การเรียนรู้  (จ านวน/ร้อยละ) 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยกีาร
ส่ือสาร 

      

1. สอนดว้ย webcasting  177 14(7.9) 103(58.2) 45(25.4) 7(4.0) 8 (4.5) 
2. สอนดว้ยระบบ e-Learning 187 85(45.5) 35(18.7) 46(24.6) 12(6.4) 9(4.8) 
3. สืบคน้ขอ้มลูผา่นระบบ

อินเทอร์เน็ต 
228 138(57.0) 60(26.3) 25(11.0) 4(1.8) 1(0.4) 

4. ใช ้e-mail 227 154(67.8) 43(18.9) 25(11.0) 5(2.2) - 
5. สามารถเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆ บน

เวบ็ไซดข์อง มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช 

230 142(61.7) 70(30.4) 16(7.0) 1(0.4) 1(0.4) 

การใช้เทคโนโลยต่ีอไปนีใ้นการสอน       
6. สอนผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 

เอกสารประกอบการสอน 
ประมวลสาระ แนวทาง
การศึกษา  

225 186(82.7) 34(15.1) 5(2.2) - - 

7. สอนเสริมแบบปกติ 194 74(38.1) 108(55.7) 8(4.1) 2(1.0) 2(1.0) 
8. สอนเสริมแบบเขม้พิเศษ 147 110(74.8) 23(15.6) 9(6.1) 3(2.0) 2(1.4) 
9. อบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ 
206 153(74.3) 44(21.4) 8(3.9) 1(0.5) - 

10. ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ 76 42(55.3) 26(34.2) 6(7.9) 1(1.3) 1(1.3) 
11. สมัมนาเสริม 187 141(75.4) 41(21.9) 3(1.6) 2(1.1) - 
12. สมัมนาเขม้ 163 128(78.5) 28(17.2) 5(3.1) 2(1.2) - 
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ตารางที ่ 4.26  ต่อ 

 
จากตารางท่ี  4.26  พบว่า คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษาอยู่ในระดบัมาก-มากท่ีสุดทุกขอ้ คิดเป็นร้อยละ 83.0-
99.5 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก-มากท่ีสุด (56.1+ 28.9) คิดเป็น 
ร้อยละ 85.0   
 

การใช้เทคโนโลยเีพือ่พฒันา 
การเรียนรู้ 

จ านวน
อาจารย์ 
( n ) 

ระดบัความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพือ่พฒันา 
การเรียนรู้   (จ านวน/ร้อยละ) 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

13. สอนผา่นรายการ
วิทยกุระจายเสียง 

65 24(36.9) 23(35.4) 10(15.4) 4(6.2) 4(6.2) 

14. สอนผา่นโทรทศัน ์ 65 22(33.8) 23(35.4) 11(16.9) 3(4.6) 6(9.2) 
15. สอนผา่น CD เสียง 91 31(34.1) 37(40.7) 16(17.6) 2(2.2) 5(5.5) 
16. สอนผา่น VCD 97 33(34.0) 41(42.3) 15(15.5) 2(2.1) 6(6.2) 

ด้านเคร่ืองมอื       
17. ใชเ้คร่ืองฉายภาพทึบแสง 

(Visualizer)  
217 145(66.8) 46(21.2) 19(8.8) 3(1.4) 4(1.8) 

18. ใชเ้คร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ
(overhead projector) 

213 153(71.8) 37(17.4) 12(5.6) 5(2.3) 6(2.8) 

19. ใชโ้สตทศัน ์ 214 149(69.6) 49(22.9) 10(4.7) 3(1.4) 3(1.4) 
ค่าเฉลีย่  ร้อยละ

56.1 
ร้อยละ
28.9 

ร้อยละ
10.1 

ร้อยละ
2.2 

ร้อยละ
2.5 
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ตารางที ่ 4.27   เปรียบเทยีบคณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพือ่พฒันาการเรียนรู้
ของอาจารย์และนักศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวชิา (ประเด็นที ่4 )  

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหวา่งกลุ่ม 15.384 2 7.692 0.207 0.815 
ภายในกลุ่ม 967.375 26 37.207   

รวม 982.759 28    
 

จากตารางท่ี  4.27  พบวา่ คณาจารยก์ลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 

 

จากการรวบรวมขอ้มูลค าถามปลายเปิดในแบบสอบถามส าหรับคณาจารย ์พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชสาขาวิชาต่าง ๆ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
พฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละผูเ้รียนอ่ืนๆ  อีก คือ การใช้โปรแกรม Power Point (n =17) 
รองลงมา การสอนผา่น Online   e-Learning  e-Book  (n =6) การใชจ้อ LCD  (n =5) การสืบคน้จาก
ฐานขอ้มูลต่างๆ  (n =4) การใชโ้ปรแกรม Dreamweaver (n =1) การใชโ้ปรแกรม SPSS (n =1) การ
ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel (n =1) การใช ้Instant Messaging (IM) (n =1) การใช ้Web Block 
ของทางมหาวิทยาลัย(n =1) มีการติดต่อกบันักศึกษาทาง E-mail  (n =1) การใช้ Learning 
Management System (LMS) (n =1) การใช ้Teleconference (n =1) การใชซ้อฟตแ์วร์ ต่างๆ (n =1)  
และมีความสามารถในการจดัท าภาพยนตร์แลว้น ามาใชใ้นการเรียนการสอน (n =1)  

คณาจารย ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชสาขาวิชาต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
พฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา อ่ืนๆ อีก คือ การใชโ้ปรแกรม Power Point ในการเรียน
การสอน (n =14)   รองลงมา ให้นกัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในระบบ IT และฐานขอ้มูลจากห้องสมุด 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (n =8)  ให้นกัศึกษาเรียน e-Learning  e-Book (n =6) มีการโตต้อบ
ปัญหากบันกัศึกษาทาง Online หรือ Web Board  E-Mail  (n =5)  ใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์(n =2)  ให้นกัศึกษา
ท าวจิยัคน้ควา้ส่ิงใหม่ๆ (n =1) ใชเ้ป็นช่องทางใหน้กัศึกษาติดต่อกบัอาจารยไ์ดโ้ดยตรงและสามารถ
สอบถาม/ขอค าปรึกษาในเร่ืองวิชาการและการเรียนการสอนไดอ้ยา่งรวดเร็วและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั (n =1) ฝึกให้นกัศึกษาส่งงานโดยใช้ Microsoft Word (n =1) ใช้เทคโนโลยีในการให้
แรงจูงใจในการเรียนรู้ (n =1) ใช ้  Learning Management System (LMS) ในการปฏิสัมพนัธ์กบั
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นกัศึกษา (n =1) พยายามใชค้อมพิวเตอร์ในการสอน (n =1) จดัท า CD ปฐมนิเทศน์ (n =1) จดัท า
สารคดี (n =1) แผน่ภาพ น างานจริงๆไปแสดง (n =1) ใหน้กัศึกษาใชส่ื้อประกอบการน าเสนอ  
(n =1) รวบรวมขอ้มูลเสริมต่างๆ ลง VCD เพื่อใช้ประกอบการสอนและอภิปรายให้กบักลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ (n =1) ใชเ้ทคโนโลยีในการ Access เขา้ไปดูวิทยานิพนธ์ของ
นกัศึกษาผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้ค  าปรึกษา (n =1) ใช้ T-5 model (n =1) และใช้โปรแกรม 
Photoshop (n =1) 
 
ตารางที ่ 4.28    จ านวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของผู้เรียน เป็น
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ประเด็นที ่5 )  

  
 

รายการ 
จ านวน
อาจารย์

(n) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

ความ 
หมาย 

1. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยสงัเกต
นกัศึกษา 

144 137 95.1 มากท่ีสุด 

2. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยการ
ซกัถามนกัศึกษา 

144 138 95.6 มากท่ีสุด 

3. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยการตอบ
ค าถามของนกัศึกษา 

144 137 95.1 มากท่ีสุด 

4. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยให้
นกัศึกษากรอกแบบประเมินผลหลงัจากเขา้
รับการสอนเสริม 

142 127 89.4 มากท่ีสุด 

5. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขม้
พิเศษโดยสงัเกตนกัศึกษา  

103 67 65.0 ปานกลาง 

6. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขม้
พิเศษโดยการซกัถามนกัศึกษา 

102 68 66.7 ปานกลาง 

7. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขม้
พิเศษโดยการตอบค าถามของนกัศึกษา 

101 66 65.3 ปานกลาง 
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ตารางที่  4.28   ต่อ 
 

 
รายการ 

จ านวน
อาจารย์

(n) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

ความ 
หมาย 

8. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขม้
พิเศษโดยใหน้กัศึกษากรอกแบบประเมินผล
หลงัจากเขา้รับการสอนเสริม 

102 62 60.8 ปานกลาง 

9. มีการประเมินผลการอบรมเขม้ชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพโดยการใหค้ะแนน  P C R 

217 202 93.1 มากท่ีสุด 

10. มีการประเมินผลการอบรมเขม้พิเศษชุดวิชา
ต่างๆ โดยการใหค้ะแนน      P C R 

183 149 81.4 มากท่ีสุด 

11. มีการประเมินผลชุดวิชาฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะโดยการใหค้ะแนน    P C R  

112 74 66.1 ปานกลาง 

12. มีการประเมินผลชุดวิชาฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
โดยใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินตนเองก่อน
เรียนและหลงัเรียนเพ่ือดูพฒันาการการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคลประกอบการประเมินผล 

115 70 60.9 ปานกลาง 

13. มีการออก/ปรับปรุงคุณภาพขอ้สอบตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นแผนการสอน
แต่ละชุดวิชา 

224 222 99.1 มากท่ีสุด 

14. มีการประเมินผลการสมัมนาเสริมโดย
สงัเกตนกัศึกษา  

207 192 92.8 มากท่ีสุด 

15. มีการประเมินผลการสมัมนาเสริมโดยการ
ซกัถามนกัศึกษา 

208 194 93.3 มากท่ีสุด 

16. มีการประเมินผลการสมัมนาเสริมโดยการ
ตอบค าถามของนกัศึกษา 

208 194 93.3 มากท่ีสุด 

17. มีการประเมินผลการสมัมนาเสริมโดยการ
ใหค้ะแนนเกบ็ระหวา่งเขา้รับการสมัมนา
เสริม 

208 190 91.3 มากท่ีสุด 

18. มีการประเมินผลการสมัมนาเขม้โดยสงัเกต
นกัศึกษา  

194 170 87.6 มากท่ีสุด 



114 
 

ตารางที่  4.28   ต่อ 
 

 
รายการ 

จ านวน
อาจารย์

(n) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

ความ 
หมาย 

19. มีการประเมินผลการสมัมนาเขม้โดยการ
ซกัถามนกัศึกษา 

194 169 87.1 มากท่ีสุด 

20. มีการประเมินผลการสมัมนาเขม้โดยการ
ตอบค าถามของนกัศึกษา 

194 169 87.1 มากท่ีสุด 

21. มีการประเมินผลการสมัมนาเขม้โดยการให้
คะแนนเกบ็ระหวา่งเขา้รับการสมัมนาเขม้ 

194 167 86.1 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่   83.5 มากที่สุด 
 
จากตารางท่ี  4.28  พบว่า คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี

สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
อยูใ่นระดบั มากท่ีสุดเกือบทุกขอ้ (คิดเป็นร้อยละ 86.1-99.1) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.5 
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ตารางที ่ 4.29   เปรียบเทยีบคณาจารย์มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ทีจั่ดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของผู้เรียน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล แยกตามกลุ่มสาขาวชิา  (ประเด็นที ่5 ) 

 
 

กจิกรรม 
กลุ่มสาขาวชิา  

 สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

1. มีการประเมินผลการสอน
เสริมโดยสงัเกตนกัศึกษา  

ปฏิบติั 96 19 22 1.161 
ไม่ปฏิบติั 4 2 1 

2. มีการประเมินผลการสอน
เสริมโดยการซกัถาม
นกัศึกษา 

ปฏิบติั 97 19 22 1.852 
ไม่ปฏิบติั 3 2 1 

3. มีการประเมินผลการสอน
เสริมโดยการตอบค าถาม
ของนกัศึกษา 

ปฏิบติั 96 19 22 1.161 
ไม่ปฏิบติั 4 2 1 

4. มีการประเมินผลการสอน
เสริมโดยใหน้กัศึกษากรอก
แบบประเมินผลหลงัจาก
เขา้รับการสอนเสริม 

ปฏิบติั 89 16 22 2.848 
ไม่ปฏิบติั 10 4 1 

5. มีการประเมินผลการสอน
เสริมแบบเขม้พิเศษโดย
สงัเกตนกัศึกษา  

ปฏิบติั 44 13 10 4.351 
ไม่ปฏิบติั 30 2 4 

6. มีการประเมินผลการสอน
เสริมแบบเขม้พิเศษโดยการ
ซกัถามนกัศึกษา 

ปฏิบติั 45 13 10 3.672 
ไม่ปฏิบติั 28 2 4 

7. มีการประเมินผลการสอน
เสริมแบบเขม้พิเศษโดยการ
ตอบค าถามของนกัศึกษา 

ปฏิบติั 44 12 10 2.221 
ไม่ปฏิบติั 28 3 4 
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ตารางที ่ 4.29  ต่อ 
 

 
กจิกรรม 

กลุ่มสาขาวชิา  

 สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

8. มีการประเมินผลการสอน
เสริมแบบเขม้พิเศษโดยให้
นกัศึกษากรอกแบบ
ประเมินผลหลงัจากเขา้รับ
การสอนเสริม 

ปฏิบติั 41 11 10 2.730 
ไม่ปฏิบติั 32 3 5 

9. มีการประเมินผลการอบรม
เขม้ชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพโดยการใหค้ะแนน  
P C R 

ปฏิบติั 143 30 29 2.563 
ไม่ปฏิบติั 12 3 - 

10. มีการประเมินผลการอบรม
เขม้พิเศษชุดวิชาต่างๆ โดย
การใหค้ะแนน      P C R 

ปฏิบติั 110 23 16 1.951 
ไม่ปฏิบติั 25 3 6 

11. มีการประเมินผลชุดวิชาฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะโดยการ
ใหค้ะแนน    P C R 

ปฏิบติั 40 15 19 11.908* 
ไม่ปฏิบติั 33 2 3 

12. มีการประเมินผลชุดวิชาฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะโดยให้
นกัศึกษาท าแบบประเมิน
ตนเองก่อนเรียนและหลงั
เรียนเพ่ือดูพฒันาการการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ประกอบการประเมินผล 

ปฏิบติั 45 9 16 2.543 
ไม่ปฏิบติั 33 7 5 

13. มีการออก/ปรับปรุงคุณภาพ
ขอ้สอบตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวใ้นแผนการสอน
แต่ละชุดวิชา 

ปฏิบติั 163 31 28 2.203 
ไม่ปฏิบติั 1 1 - 



117 
 

ตารางที ่ 4.29  ต่อ 
 

 
กจิกรรม 

กลุ่มสาขาวชิา  

 สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

14. มีการประเมินผลการ
สมัมนาเสริมโดยสงัเกต
นกัศึกษา 

ปฏิบติั 144 24 24 3.944 
ไม่ปฏิบติั 11 4 - 

15. มีการประเมินผลการ
สมัมนาเสริมโดยการ
ซกัถามนกัศึกษา 

ปฏิบติั 146 24 24 4.303 
ไม่ปฏิบติั 10 4 - 

16. มีการประเมินผลการ
สมัมนาเสริมโดยการตอบ
ค าถามของนกัศึกษา 

ปฏิบติั 146 24 24 4.303 
ไม่ปฏิบติั 10 4 - 

17. มีการประเมินผลการ
สมัมนาเสริมโดยการให้
คะแนนเกบ็ระหวา่งเขา้รับ
การสมัมนาเสริม 

ปฏิบติั 144 24 22 1.309 
ไม่ปฏิบติั 12 4 2 

18. มีการประเมินผลการ
สมัมนาเขม้โดยสงัเกต
นกัศึกษา 

ปฏิบติั 128 19 23 3.076 
ไม่ปฏิบติั 18 5 1 

19. มีการประเมินผลการ
สมัมนาเขม้โดยการซกัถาม
นกัศึกษา 

ปฏิบติั 127 19 23 2.978 
ไม่ปฏิบติั 19 5 1 

20. มีการประเมินผลการ
สมัมนาเขม้โดยการตอบ
ค าถามของนกัศึกษา 

ปฏิบติั 127 19 23 2.978 
ไม่ปฏิบติั 19 5 1 

21. มีการประเมินผลการ
สมัมนาเขม้โดยการให้
คะแนนเกบ็ระหวา่งเขา้รับ
การสมัมนาเขม้ 

ปฏิบติั 127 19 21 1.098 
ไม่ปฏิบติั 19 5 3 
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จากตารางท่ี  4.29  พบวา่ คณาจารยก์ลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกิจกรรมการประเมินผลชุดวชิาฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะโดยการใหค้ะแนน  P C R  ( =11.908) 
 
ตารางที ่ 4.30    จ านวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีการน าผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน 

การสอนเพือ่พฒันาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (ประเด็นที่ 6) 
 

 
รายการ 

จ านวน
อาจารย์ 
(n) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

ความ 
หมาย 

1. มีการน าผลการประเมินการสอนเสริมในชุดวชิา
ต่างๆ ท่ีมีการสอนเสริมมาใชใ้นการปรับเปล่ียน
การเรียนการสอน เช่น ทุกคร้ังท่ีสอนจบแต่ละ
เร่ืองจะใหน้กัศึกษาตอบค าถาม ถา้ไม่เขา้ใจ
ประเด็นใด ท่านจะอธิบายซ ้ า ฯลฯ 

211 201 95.3 มากท่ีสุด 

2. มีการน าผลการประเมินการอบรมเขม้พิเศษในชุด
วชิาต่างๆ ท่ีมีการอบรมเขม้พิเศษมาใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น น าเอาผล
ประเมินจากกิจกรรมท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท า
ล่วงหนา้มาก าหนดเน้ือหาท่ีจะบรรยายเพื่อ
เสริมสร้างความเขา้ใจใหก้บันกัศึกษา ฯลฯ 

126 85 67.5 ปานกลาง 

3. มีการน าผลการประเมินการสอนเสริมพิเศษในชุด
วชิาต่างๆ ท่ีมีการสอนเสริมพิเศษมาใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนพฒันา
ตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ เช่น เพิ่มกิจกรรมให้
นกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินอ่อนกวา่คนอ่ืน สอน
เสริมโดยเนน้ในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาไม่เขา้ใจ ฯลฯ 

117 73 62.4 ปานกลาง 
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ตารางที ่ 4.30   ต่อ 

 
รายการ 

จ านวน
อาจารย์
(n) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

ความ 
หมาย 

4. มีการน าผลการประเมินการอบรมเขม้ชุดวชิา
ประสบการณ์วชิาชีพมาใชใ้นการปรับเปล่ียนการ
เรียนการสอน เช่น เม่ือนกัศึกษาท ากิจกรรม
รายบุคคล จะพบขอ้บกพร่องของนกัศึกษา แลว้น า
ขอ้บกพร่องนั้นมาอธิบาย  หรือใหกิ้จกรรมเพิ่ม  
หรือบอกจุดบกพร่องเพื่อให้นกัศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมในเร่ืองนั้น ๆ ฯลฯ 

221 204 92.3 มากท่ีสุด 

5. เม่ือไดรั้บแจง้จากนกัศึกษาเก่ียวกบัชุดวชิาท่ีมีเน้ือหา
ยากแลว้ ท่านมีการน าขอ้ร้องเรียนดงักล่าวมาใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น จดัท าโสตทศัน์ให้
ละเอียดยิง่ข้ึน ทนัสมยัมากข้ึน ฯลฯ 

158 129 81.6 มากท่ีสุด 

6. มีการน าผลการประเมินชุดวิชาฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะมาใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียนการสอน 
เช่น น าผลการประเมินมาปรับปรุงคู่มือการฝึก
ปฏิบติัในภาคการศึกษาถดัไป ฯลฯ 

117 82 70.1 มาก 

7. มีการน าผลการประเมินการสัมมนาเขม้ชุดวชิา
บณัฑิตศึกษามาใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียนการ
สอน เช่น แนะน าแหล่งความรู้เพิ่มเติม,ก าหนด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะนกัศึกษา ฯลฯ 

200 169 84.5 มากท่ีสุด 

8. มีการน าผลการประเมินการสัมมนาเสริมชุดวชิา
บณัฑิตศึกษามาใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียนการ
สอน เช่น แนะน าแหล่งความรู้เพิ่มเติม,ก าหนด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะนกัศึกษา ฯลฯ 

208 184 88.5 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่   80.7 มากที่สุด 
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จากตารางท่ี  4.30  พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ อยู่ในระดบั มากท่ีสุดเกือบทุกขอ้ คิดเป็นร้อยละ 
70.1-95.3 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการ
เรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.7 
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ตารางที ่ 4.31   เปรียบเทยีบคณาจารย์มีการน าผลประเมินมาปรับเปลีย่นการเรียนการสอนเพือ่
พฒันาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  แยกตามกลุ่มสาขาวชิา (ประเด็นที ่6)   

 

 

 

 
กิจกรรม 

กลุ่มสาขาวิชา  

 สงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

1. มีการน าผลการประเมินการสอนเสริม
ในชุดวิชาต่างๆ ท่ีมีการสอนเสริมมา
ใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียนการ
สอน เช่น ทุกคร้ังท่ีสอนจบแต่ละเร่ือง
จะใหน้กัศึกษาตอบค าถาม ถา้ไม่เขา้ใจ
ประเดน็ใด ท่านจะอธิบายซ ้า ฯลฯ 

ปฏิบติั 145 29 27 1.626 
ไม่ปฏิบติั 8 2 - 

2. มีการน าผลการประเมินการอบรมเขม้
พิเศษในชุดวิชาต่างๆ ท่ีมีการอบรมเขม้
พิเศษมาใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียน
การสอน เช่น น าเอาผลประเมินจาก
กิจกรรมท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท า
ล่วงหนา้มาก าหนดเน้ือหาท่ีจะบรรยาย
เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจใหก้บั
นกัศึกษา ฯลฯ 

ปฏิบติั 66 8 11 1.672 
ไม่ปฏิบติั 30 7 4 

3. มีการน าผลการประเมินการสอนเสริม
พิเศษในชุดวิชาต่างๆ ท่ีมีการสอน
เสริมพิเศษมาใชใ้นการปรับเปล่ียนการ
เรียนการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนพฒันา
ตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ เช่น เพ่ิม
กิจกรรมใหน้กัศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินอ่อนกวา่คนอ่ืน สอนเสริมโดย
เนน้ในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาไม่เขา้ใจ ฯลฯ 

ปฏิบติั 50 17 12 1.417 
ไม่ปฏิบติั 34 11 4 
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ตารางที ่ 4.31  ต่อ 

 
 
 

 
กจิกรรม 

กลุ่มสาขาวชิา  

 สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

4. มีการน าผลการประเมินการอบรมเขม้
ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพมาใชใ้น
การปรับเปล่ียนการเรียนการสอน 
เช่น เม่ือนกัศึกษาท ากิจกรรม
รายบุคคล จะพบขอ้บกพร่องของ
นกัศึกษา แลว้น าขอ้บกพร่องนั้นมา
อธิบาย  หรือใหกิ้จกรรมเพ่ิม  หรือ
บอกจุดบกพร่องเพ่ือใหน้กัศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองนั้น ๆ ฯลฯ 

ปฏิบติั 147 28 29 7.280* 
ไม่ปฏิบติั 11 6 - 

5. เม่ือไดรั้บแจง้จากนกัศึกษาเก่ียวกบัชุด
วชิาท่ีมีเน้ือหายากแลว้ ท่านมีการน า
ขอ้ร้องเรียนดงักล่าวมาใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น 
จดัท าโสตทศัน์ใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน 
ทนัสมยัมากข้ึน ฯลฯ 

ปฏิบติั 91 17 21 0.649 
ไม่ปฏิบติั 22 4 3 

6. มีการน าผลการประเมินชุดวชิาฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะมาใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น น า
ผลการประเมินมาปรับปรุงคู่มือการ
ฝึกปฏิบติัในภาคการศึกษาถดัไป ฯลฯ 

ปฏิบติั 51 12 19 5.318 
ไม่ปฏิบติั 28 5 2 

7. มีการน าผลการประเมินการสมัมนา
เขม้ชุดวชิาบณัฑิตศึกษามาใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น 
แนะน าแหล่งความรู้เพ่ิมเติม,ก าหนด
กิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความรู้เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะนกัศึกษา ฯลฯ 

ปฏิบติั 129 19 21 1.644 
ไม่ปฏิบติั 22 6 3 
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ตารางที ่4.31  ต่อ 

 

จากตารางท่ี  4.31  พบวา่ คณาจารยก์ลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพมีการน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เตม็ตามศกัยภาพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ในกิจกรรมการน าผลการประเมินการอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพมาใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น เม่ือนกัศึกษาท ากิจกรรมรายบุคคล จะพบขอ้บกพร่องของ
นกัศึกษา แลว้น าขอ้บกพร่องนั้นมาอธิบาย  หรือใหกิ้จกรรมเพิ่ม  หรือบอกจุดบกพร่องเพื่อให้
นกัศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองนั้น ๆ ฯลฯ  ( = 7.280) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กจิกรรม 

กลุ่มสาขาวชิา  

 สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

8. มีการน าผลการประเมินการ
สมัมนาเสริมชุดวิชาบณัฑิตศึกษา
มาใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียน
การสอน เช่น แนะน าแหล่งความรู้
เพ่ิมเติม,ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติม
เพ่ือเสริมความรู้เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะนกัศึกษา ฯลฯ 

ปฏิบติั 140 23 21 2.927 
ไม่ปฏิบติั 15 6 3 
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ตารางที ่ 4.32    จ านวนภาระงานคณาจารย์ ในการผลติชุดวชิา/ปรับปรุงชุดวชิา/ ผลติชุดวชิา 
e-Learning  ปีการศึกษาที ่2/2550 และ 1/2551  แยกตามสาขาวชิา (คณาจารย ์1 
ท่านอาจมีการผลิตชุดวชิา มากกวา่ 1 ชุดและสามารถไปผลิตชุดวชิาในสาขาวชิาอ่ืน
ไดแ้ต่ไม่เกิน 3 หน่วย/ภาคการศึกษา) (ประเด็นที ่7 )  

 

 
 

สาขาวชิา 

คณาจารย์ (คน) 

การผลติ/ 
ปรับปรุงชุดวชิา/ผลติ 
ชุดวชิา e-Learning 

 
ร้อยละ 

1. ศิลปศาสตร์ 18 8.0 
2. ศึกษาศาสตร์ 37 16.6 
3. วทิยาการจดัการ 75 33.6 
4. นิติศาสตร์ 14 6.3 
5. วทิยาศาสตร์สุขภาพ 22 9.9 
6. มนุษยนิเวศศาสตร์ 4 1.8 
7.  รัฐศาสตร์ 10 4.5 
8.  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 23 10.3 
9.  นิเทศศาสตร์ 6 2.7 
10. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 4.5 
11.  พยาบาลศาสตร์ 4 1.8 

รวม 223 100 
(ท่ีมา ส านกัวชิาการ 2551)  หมายเหตุ มีการนบัซ ้ า 
  

จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ในปีการศึกษาท่ี 2/2550 และ 1/2551  คณาจารย์มีภาระงานในการ
ผลิตชุดวิชา/ปรับปรุงชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา e-Learning จ านวน 223 คน ซ่ึงการผลิตชุดวิชาเพื่อการ
เรียนการสอนถือเป็นงานวจิยัเอกสารอยา่งหน่ึง  

เม่ือพิจารณารายสาขาวิชา พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีภาระงานในการผลิตชุดวิชา/
ปรับปรุงชุดวชิา/ผลิตชุดวชิา e-Learning ในสาขาวชิาวทิยาการจดัการ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.6 รองลงมาคือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 และสาขาวิชาส่งเสริม
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การเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ทั้งน้ีมีการนบัซ ้ า เน่ืองจากคณาจารย์
สาขาวชิาหน่ึงสามารถไปผลิตชุดวชิา/ปรับปรุงชุดวชิาในสาขาวชิาอ่ืนๆ ได ้

จากการรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ คณาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มีการด าเนินการวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนท่ีด าเนินการแลว้เสร็จและท าการเผยแพร่โดยไดรั้บทุน
จากมหาวิทยาลยั ในปีงบประมาณ 2551 มีจ านวน 8  เร่ือง มีคณาจารยท์  าวิจยั 14  คน (สถาบนัวิจยั
และพฒันา 2551) ดงัน้ี 

1. รายงานการวจิยัเร่ือง  การพฒันาชุดฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว : จงัหวดั 

นนทบุรี  ท าวจิยัเป็นทีม โดยมีหวัหนา้โครงการ คือ อลิสา  วานิชดี1 ผูว้จิยัร่วมโครงการ คือ  
โสฬศา  สาตพร2  จรัสวฒัน์  ไตรรัตน์3   ศศิกาญจน ์ทวสุิวรรณ4 

2. รายงานการวจิยัเร่ือง การศึกษาโครงสร้าง e - Learning ประเภท  off-line ของนกัศึกษา  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดย อภิญญา  สนกนก5 ท าวจิยัเด่ียว 
3. รายงานการวจิยัเร่ือง การประเมินผลการศึกษาและความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้รับ 

การสอนเสริมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Tutorial) ของ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท าวิจยั

เป็นทีม โดยมีหวัหนา้โครงการ คือ ดุสิต  เวชกิจ6 ผูว้จิยัร่วมโครงการ คือ วฒันี  วฒันวกิยกิ์จ   
ภทัรฤดี  สุพฒัโสภณ   ศศโสฬส  เกียรติภกัดิกุล    เยาวลกัษณ์  ดวงเนตร   ปาลีรัตน์  การดี 

4. รายงานการวจิยัเร่ือง การผลิตส่ือเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษา  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท าวิจยัเป็นทีม โดยมีหวัหนา้โครงการ คือ สาคร  บุญดาว7  ผูว้ิจยั

ร่วมโครงการ คือ  อุษาวดี  จนัทรสนธิ8 

5. รายงานการวจิยัเร่ือง การติดตามบณัฑิตสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ท าวิจยัเป็นทีม โดยมีหวัหนา้โครงการ คือ สุณี   ภู่สีม่วง9 ผูว้ิจยั

ร่วมโครงการ คือ วรัญญา  ปุณณวตัน์10  

6. รายงานการวจิยัเร่ือง การวเิคราะห์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท าวจิยัเป็นทีม โดยมีหวัหนา้โครงการ คือ วิภา  เจริญภณัฑารักษ์11 

ผูว้ิจยัร่วมโครงการ คือ  สฤษด์ิพงษ์  ลิมปิษเฐียร12   ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  โศภน  งานอุดม             
ศศิธร  สายนภา   รพีพรรณ  แกว้ประทุม   วชัรี  ลิมงักรู   พุธิตา  บุญชู   สุมณฑา สุขชานุลกัษณ์ 

7. รายงานการวจิยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน e - Learning เพื่อการศึกษาทางไกล ท าวจิยั 
เป็นทีม โดยมีหวัหนา้โครงการ คือ วิภา  เจริญภณัฑารักษ ์ผูว้ิจยัร่วมโครงการ คือ  ลดัดาวลัย ์ เพชรโรจน์   
สุพตัรา  คูหากาญน์   พฒันา  ศิริกุลพิพฒัน์   สิริรัตน์  สัมพนัธ์ยทุธ 
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8. รายงานการวจิยัเร่ือง ระบบการใชแ้หล่งการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอนใน 

โรงเรียนจงัหวดันนทบุรี ท าวิจยัเป็นทีม โดยมีหวัหนา้โครงการ คือ สุมนทิพย ์  บุญสมบติั13 ผูว้ิจยั

ร่วมโครงการ คือ  วาสนา  ทวกีุลทรัพย์14   วาณี  บุณยะไวโรจน์ 
เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ คณาจารยม์หาวทิยาลยัมีการท าวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้

ของผูเ้รียน จ านวน 223 +14 = 237 คน คิดเป็นร้อยละ 79.3 จากคณาจารยท์ั้งหมด  (หมายเลข  1-14 
นบัรวมเฉพาะคณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา) 

 
 นอกจากน้ี มหาวทิยาลยัยงัมีหน่วยวจิยัส่ือการสอน ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา ท า
หนา้ท่ีวจิยัและประเมินส่ือการศึกษาและชุดวชิาต่างๆ ของมหาวทิยาลยั ในปีงบประมาณ 2551 มี
งานวจิยัและประเมินส่ือการศึกษาและชุดวชิาต่างๆ ท่ีแลว้เสร็จจ านวน 12 เร่ืองมีดงัน้ี   

1. รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการพิมพ ์(91428) 

2. รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
นวดแผนไทย (55310) 

3. รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
หลกัและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (81311) 

4. รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวติ (10141) 

5. รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
กฎหมายสิทธิมนุษยชน (41454) 

6. รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
การส่ือสารการตลาด (16353) 

7. รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา (20301) 

8. รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ (16457) 

9. รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
กฏหมายเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม (91428) 

10. รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
แนวคิดและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย (15336) 
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11. รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
การบริหารกิจการส่ือสาร (15336) 

12. รายงานการวจิยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิา  
การบริหารการเปล่ียนแปลง (33443) 
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ตารางที ่ 4.33   คณาจารย์มีการวจัิยเพือ่พฒันาส่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พฒันา 
ผู้เรียน (ระดับของการพฒันาผู้เรียนจากการท าวจัิยเพือ่พัฒนาส่ือ) (ประเด็นที ่7 ) 

จากตารางท่ี  4.33  พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการน าผลวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือไปพฒันาผูเ้รียน ในระดบั
มากทุกขอ้  

เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่า คณาจารย ์มีการน าผลวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือไปพฒันาผูเ้รียน อยู่ในระดับ
มาก-มากท่ีสุด (9.0+74.0)  คิดเป็นร้อยละ 83  
 

ตารางที ่ 4.34   เปรียบเทยีบคณาจารย์มีการวิจัยเพือ่พฒันาส่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้ 
พฒันาผู้เรียน (ระดับของการพฒันาผู้เรียนจากการท าวจัิยเพือ่พฒันาส่ือ)  
แยกตามกลุ่มสาขาวชิา (ประเด็นที ่7 ) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 17.231 2 8.616 1.853 0.163 
ภายในกลุ่ม 418.468 90 4.650   

รวม 435.699 92    
 จากตารางท่ี 4.34  พบวา่  คณาจารยก์ลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มีการวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน
(ระดบัของการพฒันาผูเ้รียนจากการท าวจิยัเพื่อพฒันาส่ือ) ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 

ระดบัของการพฒันาผู้เรียนจากการท า
วจิยัเพือ่พฒันาส่ือ 

จ านวน
อาจารย์ 
(n) 

ระดบัของการพฒันาผู้เรียนจากการท าวจิยัเพือ่พฒันาส่ือ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1. ผูเ้รียนสามารถน าไปใชพ้ฒันาดา้น
การประกอบอาชีพและหนา้ท่ีการงาน 

139 18(12.9) 95(68.3) 25(18.0) 1(0.7) - 

2. ผูเ้รียนสามารถน าไปใชพ้ฒันาดา้น
การด าเนินชีวิต 

139 10(7.2) 107(77.0) 20(14.4) 2(1.4) - 

3. ผูเ้รียนสามารถน าไปใชพ้ฒันาดา้น
สงัคมและอยูร่่วมในสังคม 

145 10(6.9) 111(76.6) 22(15.2) 1(0.4) 1(0.4) 

ค่าเฉลีย่  12.7 
(9.0) 

104.3 
(74.0) 

22.3 
(15.9) 

1.3 
(0.8) 

0.3 
(0.1) 
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3.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทยีบความคดิเห็นของนักศึกษาเกีย่วกบัคุณภาพ
การปฏบิัติงานของวทิยากร  

  
ตารางที่  4.35   ความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกบัคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร  (ภาพรวม) 

 
รายการ 

ความคิดเห็น 
(n = 3,486) 

 
ความหมาย 

X  S.D 

1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.50 0.62 มากท่ีสุด 

2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.64 0.54 มากท่ีสุด 

3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.67 0.52 มากท่ีสุด 

4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.62 0.56 มากท่ีสุด 

5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.57 0.59 มากท่ีสุด 

6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.57 0.57 มากท่ีสุด 

7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.58 0.57 มากท่ีสุด 

8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.63 0.73 มากท่ีสุด 

9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.55 0.59 มากท่ีสุด 

10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.62 0.58 มากท่ีสุด 

11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.28 0.73 มาก 

12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 4.18 0.79 มาก 

13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.29 0.72 มาก 

14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จ าลอง 

4.51 0.66 มากท่ีสุด 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.62 0.56 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.68 0.53 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.54 0.43 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี  4.35  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  นกัศึกษาส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 13 ขอ้ ( X  = 4.50 – 4.68)  
รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้  ( X  = 4.18 – 4.29)   
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เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังาน
ของวิทยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.54)  รายการท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด อนัดบัแรกคือเปิดโอกาสให้นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ( X  = 4.68 ) รองลงมา
คือ อาจารยมี์ความพร้อมท่ีจะสอน/อบรม การแต่งกายมีความเหมาะสม สามารถสรุปสาระส าคญัให้
นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน สามารถ
ถ่ายทอดเน้ือหาได้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีความผูกพนัและเอ้ืออาทรต่อนักศึกษา สามารถกระตุ้น
นกัศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีเทคนิคในการกระตุน้ให้นกัศึกษาใชค้วามคิด  สามารถสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน เปิดโอกาสให้
ท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริงในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง และการตรงต่อเวลาในการ
สอน / อบรม 
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ตารางที่ 4.36   ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิาศิลปศาสตร์เกีย่วกบัคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวทิยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 
(n = 200 ) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.59 0.54 มากท่ีสุด 
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.68 0.50 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.69 0.52 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.60 0.58 มากท่ีสุด 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.55 0.60 มากท่ีสุด 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.57 0.55 มากท่ีสุด 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.57 0.58 มากท่ีสุด 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.66 0.52 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.57 0.61 มากท่ีสุด 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.62 0.62 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.35 0.78 มาก 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 4.38 0.71 มาก 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.34 0.70 มาก 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.54 0.60 มากท่ีสุด 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.61 0.56 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.71 0.48 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.57 0.43 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี  4.36  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ส่วนใหญ่ มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 13 ขอ้  (X  = 4.54 – 4.71)  
รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้ ( X  = 4.34 – 4.38)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบวา่ นกัศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.57)   
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ตารางที่  4.37   ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิาศึกษาศาสตร์เกี่ยวกบัคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวทิยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 
(n =275 ) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.51 0.58 มากท่ีสุด 
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.69 0.52 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.58 0.58 มากท่ีสุด 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.52 0.58 มากท่ีสุด 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.58 0.53 มากท่ีสุด 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.64 0.54 มากท่ีสุด 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.63 0.56 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.51 0.61 มากท่ีสุด 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.57 0.61 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.39 0.68 มาก 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 4.36 0.69 มาก 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.34 0.68 มาก 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.63 0.57 มากท่ีสุด 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.82 0.38 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.58 0.38 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี  4.37  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่ มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 13 ขอ้  (X  = 4.51 – 4.82)  
รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้ ( X  = 4.34 – 4.39)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบวา่ นกัศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.58)   
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ตารางที่  4.38 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิาวทิยาการจัดการเกี่ยวกบัคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของวทิยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 
(n =913) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.33 0.66 มาก 
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.58 0.57 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.57 0.59 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.55 0.60 มากท่ีสุด 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.48 0.63 มาก 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.48 0.63 มาก 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.49 0.62 มาก 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.58 0.58 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.46 0.63 มาก 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.52 0.61 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.15 0.73 มาก 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 4.03 0.80 มาก 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.11 0.75 มาก 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.38 0.71 มาก 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.58 0.57 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.74 0.48 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.44 0.44 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.38  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจดัการส่วนใหญ่ มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร อยู่ในระดบัมากจ านวน 9 ขอ้ ( X  = 4.03 – 4.49) 
และมากท่ีสุด จ านวน 7 ขอ้ เท่ากนั ( X  = 4.52 – 4.74)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบว่า นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจดัการมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.44)   
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ตารางที่ 4.39   ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร์เกีย่วกบัคุณภาพการปฏิบัติงานของ 
วทิยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 
(n = 435) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.67 0.51 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.71 0.48 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.64 0.53 มากท่ีสุด 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.63 0.54 มากท่ีสุด 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.62 0.54 มากท่ีสุด 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.62 0.54 มากท่ีสุด 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.64 0.52 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.59 0.55 มากท่ีสุด 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.66 0.57 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.33 0.64 มาก 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 4.25 0.68 มาก 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.41 0.68 มาก 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.68 0.52 มากท่ีสุด 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.64 0.57 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.62 0.58 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.58 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี  4.39  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ส่วนใหญ่ มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 13 ขอ้   
( X  = 4.59 – 4.71)  รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้ ( X  = 4.25 – 4.41)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบวา่ นกัศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพ
การปฏิบติังานของวิทยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.58)   
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ตารางที่ 4.40   ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพเกีย่วกบัคุณภาพ 
การปฏิบัติงานของวิทยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 
(n =365 ) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.37 0.71 มาก 
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.68 0.49 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.62 0.53 มากท่ีสุด 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.59 0.60 มากท่ีสุด 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.60 0.56 มากท่ีสุด 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.60 0.56 มากท่ีสุด 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.66 0.51 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.53 0.60 มากท่ีสุด 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.64 0.58 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.22 0.69 มาก 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 3.98 0.77 มาก 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.22 0.68 มาก 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.53 0.64 มากท่ีสุด 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.65 0.53 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.61 0.57 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.52 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี  4.40  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วน

ใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 12 ขอ้   
(X  = 4.53 – 4.70)  รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 4 ขอ้  ( X  = 3.98 – 4.37)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบวา่ นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.52)   
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ตารางที่ 4.41   ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกีย่วกับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวทิยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 
(n = 63) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.48 0.61 มาก 
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.62 0.60 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.58 0.70 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.53 0.66 มากท่ีสุด 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.59 0.58 มากท่ีสุด 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.58 0.66 มากท่ีสุด 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.52 0.66 มากท่ีสุด 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.58 0.58 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.44 0.59 มาก 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.54 0.66 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 3.83 0.85 มาก 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 3.64 1.03 มาก 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.08 0.82 มาก 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.29 0.76 มาก 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.67 0.54 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.59 0.61 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.42 0.48 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.41  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 10 ขอ้  
( X  = 4.52 – 4.67)  รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 6 ขอ้  ( X  = 3.64 – 4.48)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.42)   
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ตารางที่ 4.42   ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์เกี่ยวกบัคุณภาพ 
การปฏิบัติงานของวิทยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 
(n = 236) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.62 0.54 มากท่ีสุด 
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.76 0.47 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.79 0.44 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.72 0.49 มากท่ีสุด 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.65 0.54 มากท่ีสุด 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.67 0.49 มากท่ีสุด 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.70 0.49 มากท่ีสุด 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.68 0.51 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.68 0.53 มากท่ีสุด 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.76 0.48 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.48 0.71 มาก 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 4.40 0.75 มาก 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.52 0.60 มากท่ีสุด 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.55 0.65 มากท่ีสุด 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.70 0.51 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.86 0.34 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.65 0.39 มากที่สุด 

จากตารางท่ี  4.42  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ส่วน
ใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 14 ขอ้  
( X  = 4.52 – 4.86)  รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ ( X  = 4.40 – 4.48)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบวา่ นกัศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.65)   
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ตารางที่ 4.43   ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิารัฐศาสตร์เกีย่วกบัคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ของวทิยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 

(n = 192) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.48 0.61 มาก 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.67 0.55 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.62 0.53 มากท่ีสุด 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.59 0.56 มากท่ีสุด 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.67 0.49 มากท่ีสุด 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.55 0.55 มากท่ีสุด 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.66 0.52 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.57 0.58 มากท่ีสุด 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.55 0.61 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.09 0.74 มาก 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 3.99 0.77 มาก 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.15 0.75 มาก 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.39 0.75 มาก 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.52 0.63 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.68 0.51 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.50 0.39 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี  4.43  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 11 ขอ้   
( X  = 4.52 – 4.68)  รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 5 ขอ้  ( X  = 3.99 – 4.48)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบว่า นกัศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.50)   
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ตารางที่ 4.44 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เกีย่วกบั 
คุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 

(n =237 ) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.57 0.54 มากท่ีสุด 
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.51 0.61 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.67 0.49 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.61 0.54 มากท่ีสุด 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.61 0.53 มากท่ีสุด 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.61 0.53 มากท่ีสุด 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.56 0.56 มากท่ีสุด 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.61 0.56 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.56 0.57 มากท่ีสุด 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.67 0.55 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.47 0.68 มาก 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 4.41 0.72 มาก 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.36 0.68 มาก 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.39 0.76 มาก 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.57 0.63 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.62 0.59 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.55 0.42 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี  4.44  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 
12 ขอ้  ( X  = 4.51 – 4.67)  รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 4 ขอ้ ( X  = 4.36 – 4.47)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบวา่ นกัศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.55)   
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ตารางที่ 4.45   ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์เกีย่วกบัคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวทิยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 
(n =170 ) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.47 0.64 มาก 
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.52 0.59 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.66 0.53 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.60 0.56 มากท่ีสุด 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.48 0.60 มาก 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.49 0.61 มาก 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.51 0.64 มากท่ีสุด 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.61 0.54 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.55 0.57 มากท่ีสุด 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.55 0.63 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 3.88 0.89 มาก 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 3.79 0.94 มาก 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.21 0.81 มาก 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.49 0.70 มาก 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.50 0.62 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.39 0.74 มาก 
ค่าเฉลีย่ 4.42 0.44 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.45  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ส่วน

ใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 8 ขอ้ 
( X  = 4.50 – 4.66)   และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.79 – 4.49)  จ  านวน 8 ขอ้  เท่ากนั 

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบวา่ นกัศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.42)   
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ตารางที่ 4.46 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกีย่วกบัคุณภาพ
การปฏิบัติงานของวิทยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 
(n =129) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.48 0.57 มาก 

2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.54 0.60 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.54 0.54 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.47 0.58 มาก 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.44 0.64 มาก 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.36 0.68 มาก 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.37 0.64 มาก 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.67 2.63 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.32 0.66 มาก 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.58 0.54 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.41 0.63 มาก 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 4.25 0.70 มาก 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.19 0.71 มาก 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.40 0.64 มาก 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.41 0.66 มาก 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.31 0.63 มาก 
ค่าเฉลีย่ 4.43 0.49 มาก 

จากตารางท่ี  4.46  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยส่ีวนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร อยูใ่นระดบัมาก 
จ านวน 12 ขอ้ ( X  = 4.19 – 4.48)  รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 4 ขอ้    
( X  = 4.54 – 4.67)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบวา่ นกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.43)   
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ตารางที่ 4.47   ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์เกีย่วกับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวทิยากร   

 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 
(n =268) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม 4.88 0.34 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม 4.88 0.33 มากท่ีสุด 
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.87 0.35 มากท่ีสุด 
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     4.76 0.48 มากท่ีสุด 
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.88 0.33 มากท่ีสุด 
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 4.86 0.38 มากท่ีสุด 
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา 4.85 0.41 มากท่ีสุด 
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.72 0.52 มากท่ีสุด 
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั 4.57 0.64 มากท่ีสุด 
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.76 0.48 มากท่ีสุด 
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จ าลอง 
4.83 0.41 มากท่ีสุด 

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.82 0.30 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี  4.47  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้   
( X  = 4.57 – 4.88)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบวา่ นกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.82)   
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ตารางที่ 4.48   ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิาต่างๆ เกีย่วกบัคุณภาพการปฏิบัติงานของ
วทิยากร  แยกตามสาขาวชิา (ภาพรวม) 

 

 
รายการ 

จ านวน
นักศึกษา 
(N) 

ความคิดเห็น 
(n =3,486) 

 
ความหมาย 

X  S.D 
1. ศิลปศาสตร์ 200 4.57 0.43 มากท่ีสุด 
2. ศึกษาศาสตร์ 275 4.58 0.38 มากท่ีสุด 
3. วทิยาการจดัการ 913 4.44 0.44 มาก 

4. นิติศาสตร์ 435 4.58 0.41 มากท่ีสุด 
5. วทิยาศาสตร์สุขภาพ 365 4.52 0.41 มากท่ีสุด 
6. เศรษฐศาสตร์ 63 4.42 0.48 มาก 

7. มนุษยนิเวศศาสตร์ 236 4.65 0.39 มากท่ีสุด 
8. รัฐศาสตร์ 192 4.50 0.39 มากท่ีสุด 
9. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 237 4.55 0.42 มากท่ีสุด 
10. นิเทศศาสตร์ 170 4.42 0.44 มาก 

11. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 129 4.43 0.49 มาก 
12. พยาบาลศาสตร์ 268 4.82 0.30 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่  4.54 0.43 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.48  เม่ือพิจารณาเป็นรายสาขาวชิา พบวา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 8 สาขาวชิา  (X  = 4.50 – 4.82)  
รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 4 สาขาวิชา  ( X  = 4.42-4.44)   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 12 สาขาวชิาพบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพ
การปฏิบติังานของวทิยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.54)   
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ตารางที ่ 4.49   เปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกบัคุณภาพการปฏิบัติงานของ
วทิยากรแยกตามสาขาวชิา  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 38.52 11 3.05 20.40* 0.00 
ภายในกลุ่ม 596.50 3474 0.17   

รวม 635.02 3485    

* P < .05  ( .05 F 11, 3474 = 1.75) 

 
จากตารางท่ี  4.49  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังาน

ของวทิยากร แยกตามสาขาวิชา พบวา่ มีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผลการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลงัดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe)  น าเสนอในภาคผนวก ก 

 
ตารางที ่ 4.50   เปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกบัคุณภาพการปฏิบัติงานของ

วทิยากรแยกตามกลุ่มสาขาวิชา  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 8.907 2 4.454 24.775* 0.00 
ภายในกลุ่ม 626.118 3483 0.180   

รวม 635.025 3485    
 

จากตารางท่ี  4.50  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังาน
ของวทิยากร แยกตามกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ มีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผล
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลงัดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe)  น าเสนอในภาคผนวก ก 
 

จากการรวบรวมขอ้มูลค าถามปลายเปิดในแบบสอบถามส าหรับนึกศึกษาเก่ียวกับส่ิงท่ี
นกัศึกษามีความประทบัใจในการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอน ของ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบวา่ มี
ความประทบัใจในวิทยากรทุกๆ เร่ือง เช่น วิทยากรมีความรู้ความสามารถมากในการสอน มีการ
เตรียมความพร้อมในการจดัการสอน  การถ่ายทอดการสอนออกมาเขา้ใจง่าย  เอาใจใส่ดูแล
นกัศึกษาในทุกๆ เร่ืองไม่เฉพาะแต่เร่ืองท่ีสอนเท่านั้น การติดตามผลการสอนเสมอ สอบถามและ
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อธิบายทนัทีเม่ือนกัศึกษาไม่เขา้ใจ การตรงต่อเวลามาก ฯลฯ (n = 963)  การไดพ้บปะกบัเพื่อนๆ 
นกัศึกษา ไดเ้พื่อนใหม่เพิ่มข้ึน (n =366  ) การจดักิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมศาลจ าลอง กิจกรรม
การไกล่เกล่ีย กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมการคิดวเิคราะห์ กิจกรรมสาระสังสรรค ์ฯลฯ  
(n =  305)  ไดรั้บความรู้เพิ่มเติม (n =  271)  การท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม (n =  237)  เอกสารเน้ือหา
และส่ือการสอน (n =  167) ไดแ้สดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนั (n =  167)  การน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดจ้ริง (n =  133)  เกิดความสามคัคี (n =  121)  การฝึกปฏิบติั 
ไดฝึ้กการท ากิจกรรมจริงตามท่ีไดเ้รียนมา (n =  111)  ไดรั้บประสบการณ์ในทุกๆ ดา้นเพิ่มมากข้ึน 
(n =  109)  การอบรมเขม้ชุดประสบการณ์วชิาชีพ (n =  101)   

นอกจากน้ีย ังมีย ังมีความประทับใจในการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอีกมาก ซ่ึงน าเสนอในภาคผนวก ข 
 



บทที ่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจยัเร่ือง ประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัท่ี 23 
ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ประจ าปีงบประมาณ 2551 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
2)     เพื่อประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการเรียนการ
สอนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ้ตวัช้ีวดัท่ี 23 ของ ก.พ.ร.   
3)    เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร โดย
จ าแนกตามสาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชา 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการจดัการเรียนการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
จ านวน 299  คน ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 80.9  กลุ่มตวัอย่างคือ 
นกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3,286  คน ไดรั้บแบบสอบถาม
คืน จ านวน 3,696 คน คิดเป็นร้อยละ100 และผูใ้หข้อ้มูลคือ เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดย
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 8 หน่วยงาน ไดรั้บขอ้มูลทั้ง 8 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ
100 
 

1. สรุปผลการวจิัย  
ผูว้จิยัน าเสนอการสรุปผลดงัน้ี 

1.1 สรุปผลข้อมูลต่างๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
1.2 สรุปผลการประเมินและเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวช้ีวัดที่ 23 
ของ ก.พ.ร.  น าเสนอเป็น 2 ส่วนคือ 

1.2.1 สรุปผลข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) คณาจารย ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
2) วทิยากรประจ ากลุ่มในการอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ  
3) นกัศึกษา  
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1.2.2 สรุปผลและเปรียบเทยีบการประเมินประสิทธิภาพของการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อ
ตัวช้ีวัดที ่23 ของ ก.พ.ร.   

1.2.3 สรุปผลและเปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกบัเกี่ยวกบัคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานของวิทยากร  โดยจ าแนกตามสาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชา  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1.1  สรุปผลข้อมูลต่างๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
มีดงัน้ี 

1.1.1 หลักสูตรทีเ่ปิดสอน จ านวน 75 หลกัสูตร จ าแนกเป็นระดบัประกาศนียบตัร/ 
ปริญญาตรี จ านวน 53 หลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั จ านวน 22 หลกัสูตร และ
หลกัสูตร จ านวน 58 หลกัสูตร ท่ีมีการก าหนดให้นกัศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คน้ควา้อิสระ รวม
ทั้งส้ิน 73 ชุดวชิา 

1.1.2 ชุดวิชาที่ เ ปิดสอนชุดวิชาจ านวน  566 ชุดวิชา   จ  าแนกเป็นชุดวิชาระดับ
ประกาศนียบตัร/ปริญญาตรี จ านวน  389 ชุดวชิา และระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 177  ชุดวิชา มีการ
ผลิตและเปิดสอน e-Learning  จ  านวน 42 ชุดวิชา แยกเป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 14 ชุดวิชา 
ระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 28 ชุดวชิา  

1.1.3 การจัดให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะ มีจ  านวน 6 สาขาวชิา 18 ชุดวชิา  27  
คร้ัง มีจ  านวนนกัศึกษาเขา้รับการฝึก จ านวน 1,908 คน  

1.1.4 การจัดประสบการณ์วิชาชีพให้กบันักศึกษาระดับปริญญาตรี 12 สาขาวชิา จ  านวน  
36 ชุดวชิา จดัอบรม จ านวน 198 คร้ัง มีนกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมจ านวน 17,105  คน และมีการจดั
ประสบการณ์วิชาชีพให้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  10 สาขาวิชา  จ านวน 29 ชุดวิชา จ านวน 27  
คร้ัง มีนกัศึกษาเขา้รับการอบรม จ านวน 2,341 คน   

1.1.5 มหาวิทยาลัยจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้คณาจารย์ 12 สาขาวิชา จ านวน 345 
เคร่ือง และคณาจารยป์ระจ าส านกัต่างๆ จ านวน 46 เคร่ือง  จดัให้มีบริการห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาท่ีศูนย์วิทยบริการจ านวน 10 ศูนย์ทั่วประเทศจ านวน 40 เคร่ือง และจัดบริการห้อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีอาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา
ราชการ จ านวน 10 เคร่ือง  มีนกัศึกษาเขา้รับบริการ จ านวน 2,900  คน  

1.1.6 มหาวิทยาลัยมีจ านวนชุดวิชาในคลังข้อสอบ จ  านวน 142 ชุดวิชา  มีการออก
ขอ้สอบใหม่ จ  านวน 229 ชุดวชิา  มีจ  านวนชุดวิชาท่ีปรับปรุงขอ้สอบ จ านวน 199 ชุดวิชา และมีการ
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จดัสอบทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ ในส่วนของการจดัสอบในประเทศ มหาวิทยาลยัจดัสอบทัว่
ประเทศ จ านวน 137 สนามสอบ และสนามสอบต่างประเทศ จ านวน 38 สนามสอบ 30 ประเทศ  

1.1.7 การจัดให้นักศึกษาทัง้ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝึกปฏิบัติ/ฝึกอบรมการใช้ 

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ มีการฝึกจ านวน  65 คร้ัง 450 ชัว่โมง มีนกัศึกษาเขา้รับการฝึกจ านวน 
5,238 คน  

1.1.8 มีการจัดอบรมคณาจารย์ และบุคลากร  ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลกัสูตร STOU  
e-Learning “A Tutor” (การผลิตบทเรียนในระบบ e-Learning) ในวนัท่ี  9 กรกฎาคม 2551 มี
ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 22 คน  จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิควิธีการสอนระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตร
วทิยากรสอนเสริมผา่นอินเทอร์เน็ต  ระหวา่งวนัท่ี 23 – 24 กนัยายน 2551 มีผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 19 คน
และจดัการบรรยายทางวชิาการ เร่ือง ระบบดิจิตอล (Digital Eco–System) ท่ีมีผลต่อมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช มีผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 50 คน (ส านกัวิชาการ  2551) และหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั
การใชค้อมพิวเตอร์อีกกวา่ 30 หลกัสูตร จ านวน 458 ชัว่โมง  มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้งส้ิน 933 คน  

1.1.9 มีการเปิดบริการให้นักศึกษาใช้ห้องสมุดวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาราชการ และเปิด 

ห้องสมุดในวันอาทิตย์  ในวนัท่ีมีนักศึกษาเข้ารับการสัมมนาวิทยานิพนธ์ มีผูใ้ช้บริการ จ านวน 
372,586 คน ประกอบดว้ยผูใ้ช้บริการภายใน ไดแ้ก่ คณาจารย ์ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 
ลูกจา้งประเภทต่างๆ นกัศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรี บณัฑิตศึกษา และผูใ้ช้บริการภายนอก จาก
ช่องทางในการติดต่อ ไดแ้ก่ การติดต่อดว้ยตนเอง โทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์และทางเวบ็ไซต ์
 

1.2  สรุปผลและเปรียบเทยีบการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวช้ีวัดที ่
23  ของ ก.พ.ร.  น าเสนอเป็น 2 ส่วนคือ 

1.2.1 สรุปผลข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

คณาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง จ านวน 138  
คน คิดเป็นร้อยละ 58.7.0  มีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี จ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6  มีวุฒิการศึกษา
สูงสุดระดบัปริญญาโท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  มีประสบการณ์ในการสอนใน 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 11-20 ปี จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 
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2) วิทยากร 
คณาจารยท่ี์เป็นวทิยากรในการอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพส่วนใหญ่  

สังกดัสาขาวิชาวิทยาการจดัการ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมาสังกดัสาขาวิชา
นิติศาสตร์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.2 

3) นักศึกษา 
นกัศึกษาส่วนใหญ่เขา้รับการอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพระหวา่ง วนัท่ี  

1-5 พฤษภาคม 2551 จ านวน 430 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6  เขา้รับการอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 3,696 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นเพศหญิง 
จ านวน 2,114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5  มีอายรุะหวา่ง 30-39  ปี จ  านวน 1,396 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 
เขา้ศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จ านวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  เขา้ศึกษาในปี
การศึกษา 2548  จ านวน 806 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  และเขา้ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจดัการ 
จ านวน 963 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1  มีภูมิล าเนาอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร จ านวน 747 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.2  ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด จ านวน 3,395 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 จ าแนกเป็นมีความ
พึงพอใจระดบัมาก จ านวน 2,103 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
จ านวน 1,292 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1  
 

1.2.2 สรุปผลและเปรียบเทยีบการประเมินประสิทธิภาพของการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อ
ตัวช้ีวัดที ่23 ของ ก.พ.ร.  มีดงัน้ี 

1)  ประเดน็ท่ี 1  
ก. คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา และ 

หลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 96.2 
ข. เปรียบเทียบการมีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา และ 

หลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษาของคณาจารย ์แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ี
ระดบั .05 

2)  ประเดน็ท่ี 2   
ก. คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น 

รายบุคคลระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 76.9 
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ข.  เปรียบเทียบคณาจารยมี์การวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น 
รายบุคคล ระดบัปริญญาตรี แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบวา่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ในกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหรือการใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท/์Internet  
( = 10.221) และการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิาต่างๆ ( =8.448) 

ค. คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น 
รายบุคคลระดบับณัฑิตศึกษาระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 93.5 

ง. เปรียบเทียบคณาจารยมี์การวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น 
รายบุคคล ระดบับณัฑิตศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 
 ในทุกกิจกรรม 

3)  ประเดน็ท่ี 3   
ก. คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 83.8-87.5) 

ข.  เปรียบเทียบคณาจารยมี์ความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 
ส าคญั โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน 
แยกตามกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05  ในทุกกิจกรรม  

4) ประเดน็ท่ี 4   
ก. คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ 

อาจารยแ์ละนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก-มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.0   
ข. เปรียบเทียบคณาจารยมี์ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

อาจารยแ์ละนกัศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 
5) ประเดน็ท่ี 5  

ก. คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการ 
เรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการ
ประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 83.5 

ข. เปรียบเทียบคณาจารย ์มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการ 
เรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการ
ประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แยกตามกลุ่มสาขาวิชา  
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พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกิจกรรมการประเมินผลชุดวิชาฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะโดยการใหค้ะแนน P C R  ( =11.908) 

6) ประเดน็ท่ี 6   
ก. คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันา 

ผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.7 
ข. เปรียบเทียบคณาจารย ์มีการน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อ 

พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกิจกรรมการน าผลการประเมินการอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมา
ใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น เม่ือนกัศึกษาท ากิจกรรมรายบุคคล จะพบขอ้บกพร่อง
ของนกัศึกษา แลว้น าขอ้บกพร่องนั้นมาอธิบาย  หรือให้กิจกรรมเพิ่ม  หรือบอกจุดบกพร่องเพื่อให้
นกัศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองนั้น ๆ ฯลฯ  ( = 7.280) 

7)  ประเดน็ท่ี 7   
ก. มีคณาจารยท์  าวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 

ทุกส่ือ จ านวน 259  คน  คิดเป็นร้อยละ 79.3 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และคณาจารยมี์การน าผลวิจยั
เพื่อพฒันาส่ือไปพฒันาผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก-มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.0  

ข. เปรียบเทียบคณาจารย ์มีการวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใช้ 
พฒันาผูเ้รียน (ระดบัของการพฒันาผูเ้รียนจากการท าวิจยัเพื่อพฒันาส่ือ)  แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 
 

1.3  สรุปผลและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
วทิยากร  โดยจ าแนกตามสาขาวชิา และกลุ่มสาขาวชิา มีดงัน้ี 

1.3.1  นักศึกษามีความคิดเห็นเกีย่วกบัคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( X  = 4.54) รายการท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรกคือเปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ( X  = 4.68 ) รองลงมาคือ อาจารยมี์ความพร้อมท่ีจะ
สอน/อบรม การแต่งกายมีความเหมาะสม สามารถสรุปสาระส าคญัให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้  เปิด
โอกาสให้ท ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน สามารถถ่ายทอดเน้ือหาได้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย มีความผูกพนัและเอ้ืออาทรต่อนักศึกษา สามารถกระตุ้นนักศึกษาให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีเทคนิคในการกระตุน้ให้นกัศึกษาใช้ความคิด  สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน เปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง
ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง และการตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม 
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1.3.2 การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร
แยกตามสาขาวชิาท่ีสังกดั พบวา่ 

1)   นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.57)   

2)   นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.58)   

3)   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของ 
วทิยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.44)   

4)   นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.58)   

5)   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังาน 
ของวทิยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.52)   

6)   นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.42)   

7)   นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของ 

วทิยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.65)   
8)   นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 

เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.50)   
9)   นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการ 

ปฏิบติังานของวทิยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.55)   
10) นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 

เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.42)   
11) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการ 

ปฏิบติังานของวทิยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.43)   
12) นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของ 

วทิยากรเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.82)  
 

1.3.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร แยกตาม
สาขาวชิาพบวา่ มีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือทดสอบความแตกต่างราย
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คู่ภายหลงัดว้ยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  พบวา่ มีนกัศึกษาสาขาวิชาท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีดงัน้ี 

1)   นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 
แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

2)   นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 

แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาการจดัการและนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 
3)   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 

แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และนักศึกษา
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  

4)   นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 

วทิยากร แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาการจดัการ  
5)   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังาน 

ของวทิยากร แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
6)   นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของ 

วทิยากร แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
7)   นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของ 

วทิยากรแตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และนกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาการจดัการ  

8)   นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 

แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
9)   นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการ 

ปฏิบติังานของวทิยากร แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
10) นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของ 

วทิยากร แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
11) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการ 

ปฏิบติังานของวทิยากร แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวชิามนุษย
นิเวศศาสตร์  

12) นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของ 

วทิยากรแตกต่างจากนกัศึกษาเกือบทุกสาขาวชิา ยกเวน้ นกัศึกษาสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  
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1.3.4  เปรียบเทยีบความคิดเห็นเกีย่วกบัคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร  แยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ภายหลงัดว้ยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  พบวา่ มีนกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาท่ีมีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีดงัน้ี 

1)    นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของ 
วทิยากรแตกต่างจากนกัศึกษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

2)   นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการ 
ปฏิบติังานของวทิยากรแตกต่างจากนกัศึกษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

3)   นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังาน 
ของวิทยากรแตกต่างจากนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 
2 อภิปรายผลการวจิัย 

2.1  ข้อมูลต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ก่อตั้งข้ึนดว้ยแนวคิดท่ีตอ้งการขยายและกระจายโอกาส 

ทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กวา้งขวางยิ่งข้ึนโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีลกัษณะเป็นมหาวิทยาลยัเปิด ด าเนินการสอนโดยใชร้ะบบการสอนทางไกล ซ่ึง
เป็นระบบการศึกษาท่ีผูส้อนและผูเ้รียนอยูห่่างกนั มีการวางแผน การเตรียมการ การถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ การบริการและการประเมินผลผ่านชุดการสอนทางไกลในชุดส่ือประสมท่ี
ประกอบด้วยส่ือหลักและส่ือเสริมซ่ึงเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือแพร่ภาพและเสียง หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ ซ่ึงเป็น
ระบบการสอนท่ีเอ้ืออ านวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างศึกษาด้วยตนเอง มีการจดัสาระของ
หลกัสูตรเป็นชุดวิชาท่ีบูรณาการเน้ือหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบในรูปของชุดการสอนท่ีเรียกวา่ “ชุดวิชา” แต่ละชุดวิชามีค่าไม่นอ้ยกวา่ 6 
หน่วยกิตทวิภาค ชุดวิชาหน่ึงแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอนใช้เวลา
ศึกษาประมาณ 12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยนกัศึกษาจะศึกษาจาก 1)วสัดุการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัส่ง
ใหท้างไปรษณีย ์เช่น เอกสารการสอนประมวลสาระ แบบฝึกปฏิบติั เทปเสียงประจ าชุดวิชา วีดิทศัน์ 
ซีดีรอม วีซีดี และวสัดุการศึกษาอ่ืนๆ  2) ส่ือทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ประกอบชุดวิชา
และส่ือการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์            
3 ) การสอนเสริม  สัมมนาเสริม ณ ศูนยบ์ริการการศึกษาต่างๆ ทัว่ประเทศ  4) การศึกษาคน้ควา้
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อิสระเพิ่มเติมดว้ยตนเอง จากแหล่งบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ศูนยว์ิทยพฒันาฯ 
ศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุมมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในห้องสมุดประชาชนประจ า
จงัหวดัทุกจงัหวดั และหอ้งสมุดประชาชนสังกดักรุงเทพมหานคร  5)  การทดลองในห้องปฏิบติัการ 
ศึกษาคน้ควา้และท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายในบางชุดวิชา เช่น กิจกรรมอบรมเขม้/ สัมมนาเขม้
ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ 

มหาวิทยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและมีช่ือเสียงดา้นการผลิต
เอกสารการสอน โดยในแต่ละชุดวิชาซ่ึงแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วยนั้น มีผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกและคณาจารยป์ระกอบกนัเป็นคณะกรรมการผลิต (และบริหาร)ชุดวิชา ซ่ึงคณะกรรมการ
ดงักล่าวประกอบไปดว้ย ประธานชุด บรรณาธิการ กรรมการดา้นเน้ือหา กรรมการดา้นเทคโนโลย ี
กรรมการดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา และเลขานุการ รวม 10 คนท าหนา้ท่ีในการผลิต (และ
บริหาร)ชุดวชิา ดูแลรับผดิชอบเก่ียวกบัขอ้สอบในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากน้ี ในการผลิตหน่วย
การสอนทั้ง 15 หน่วยในแต่ละชุดวิชาดังกล่าวยงัมีการแต่งตั้งผูร่้วมผลิตท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง
ภายใน/ภายนอกมหาวทิยาลยัเป็นผูร่้วมผลิตชุดวชิาดว้ย 

มหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอน 12 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
วิทยาการจดัการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ ในปี
การศึกษา 2550 เปิดสอนจ านวน 75 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร 6 หลกัสูตร 
ระดบัปริญญาตรี 47 หลกัสูตร และระดบับณัฑิตศึกษา (ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก) 22 หลกัสูตร 

มหาวทิยาลยัจดัการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัจะเห็นไดจ้าก การผลิตชุดวิชาท่ีเนน้การ
ผลิตให้นกัศึกษาทุกเพศทุกวยัสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มีชุดวิชาท่ีเปิดสอนรวม  566 ชุดวิชา  แยก
เป็นชุดวิชาระดับประกาศนียบตัรและปริญญาตรี จ านวน  389 ชุดวิชา และระดบับณัฑิตศึกษา 
จ านวน 177  ชุดวชิา มีการผลิตและเปิดสอน e-Learning  จ  านวน 42 ชุดวิชาซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีเพิ่ม
มากข้ึน  มีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั จ านวน 58 หลกัสูตร ท่ีการ
ก าหนดให้นกัศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คน้ควา้อิสระ รวมทั้งส้ิน 73 ชุดวิชา  มีการจดัให้นกัศึกษา
เขา้ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร มีการจดัประสบการณ์วิชาชีพให้นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา  นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัจดัให้มีบริการห้อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาท่ีศูนยว์ิทยพฒันาฯ จ านวน 10 ศูนยท์ัว่ประเทศ และจดับริการห้อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีอาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา
ราชการ มีนักศึกษาเขา้รับบริการ จ านวน 2,900  คน มีการจดัให้นักศึกษาทั้งปริญญาตรีและ
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บณัฑิตศึกษาฝึกปฏิบติั/ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ในทุกๆ ภาคการศึกษาเช่นกนั 
มหาวิทยาลัยจดัเปิดบริการให้นักศึกษาใช้ห้องสมุดวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลาราชการ และเปิด
ห้องสมุดในวนัอาทิตย ์ ในวนัท่ีมีนักศึกษาเขา้รับการสัมมนาวิทยานิพนธ์ มีผูใ้ช้บริการ จ านวน 
372,586 คน ประกอบดว้ยผูใ้ช้บริการภายใน ไดแ้ก่ คณาจารย ์ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 
ลูกจา้งประเภทต่างๆ นกัศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรี บณัฑิตศึกษา และผูใ้ช้บริการภายนอก จาก
ช่องทางในการติดต่อ ไดแ้ก่ การติดต่อดว้ยตนเอง โทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์และทางเวบ็ไซต ์ 

 

2.2 การประเมินประสิทธิภาพของการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียนการสอนของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตามประเด็นการพจิารณา 7 ข้อตัวช้ีวดัที ่23 ของ ก.พ.ร.   

2.2.1 ประเด็นที ่1 คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และ 

หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
ผลการวจิยัประเด็นท่ี 1 พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของ 

การจดัการศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด   เม่ือเปรียบเทียบการมี
ความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษาของคณาจารย ์
แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ี
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการด าเนินงานด้านการจดัการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยัด าเนินการในรูปคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ ทั้งดา้นการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร 
เช่น คณะกรรมการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงในการประชุมเพื่อพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรใน 
แต่ละหลักสูตร ฝ่ายเลขานุการ (ซ่ึงท าหน้าท่ีโดยเจ้าหน้าท่ีส านักวิชาการ)  จะจดัเอกสารข้อมูล
เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรเช่น ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัหลกัสูตรของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัหลกัสูตรมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
เป็นตน้ เพื่อให้คณะกรรมการ/คณะท างานมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาและการจดัท า
หลกัสูตร ในส่วนของคณะกรรมการผลิต (และบริหาร) ชุดวิชา ก็เช่นกนัในการผลิต (และบริหาร) 
ชุดวชิา นั้นคณะกรรมการผลิต (และบริหาร)ชุดวิชา จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาเพื่อ
ผลิตชุดวชิาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา  

นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัส่งเสริมให้คณาจารยมี์ความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดั
การศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา โดยมีการจดัท าเอกสารหลกัสูตรประจ าสาขาวิชาทุกปี
การศึกษา และได้แจกเอกสารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาให้แก่คณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์ใช้
ประโยชน์เป็นคู่มือในการจดัท าวตัถุประสงค์และแผนการสอนแต่ละชุดวิชา  อีกทั้งส่งเสริมฯ โดย
การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ชุดวิชาส าหรับอาจารยใ์หม่ บุคลากรและผูท้รงคุณวุฒิ
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ภายนอกเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหค้ณาจารยส่์วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลยัในปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลยัมีการจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง 
Design for Learning Portfolios (D4L+P) ระหวา่งวนัท่ี 26 - 27 มิถุนายน 2551 มีผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 8 
คน    จดัอบรมการอบรมเชิงปฏิบติัการ การผลิตส่ือ Multimedia เพื่อการเรียนการสอนและการ
บริการทางวชิาการ ระหวา่งวนัท่ี 22 – 24 กรกฎาคม  2551  มีผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 27 คน  

 
 

2.2.2 ประเด็นที ่2 คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
ผลการวิจยัประเด็นท่ี 2  พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและ

เข้าใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ระดับมากท่ีสุด  ทั้ งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมี
เอกลกัษณ์เฉพาะ คือ เป็นมหาวทิยาลยัในระบบเปิด มีการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้มากและศึกษาดว้ยตนเองจากส่ือรูปแบบต่างๆท่ีมหาวทิยาลยัจดัท าข้ึน ซ่ึง 
แต่ละหน่วยจะมีแผนการสอนใหท้ราบแนวคิดและวตัถุประสงคก์ารเรียน กิจกรรมระหวา่งเรียน ส่ือ
การสอน และประเมินผลมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และประเมินผลหลงัเรียนเม่ือจบ
การเรียนแต่ละหน่วย และมีกิจกรรมให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัและสามารถตรวจสอบค าตอบไดด้ว้ย
ตนเอง  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช แมมี้ระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยไม่ตอ้งเขา้ชั้น
เรียน แต่มหาวิทยาลยัก็ตระหนกัถึงผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  โดยในแต่ละปีการศึกษา
มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ในรูปแบบใหม่ เน้นการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเรียน โดยมีคณาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัเดินทางไปเป็นวิทยากรในทุกศูนยว์ิทยพฒันาและ
ศูนยบ์ริการประจ าจงัหวดัทัว่ประเทศ พร้อมกบับณัฑิตท่ีประสบความส าเร็จมาให้แนวคิดวิธีการ
เรียนอยา่งไรให้ประสบผลส าเร็จ และมีชมรมนกัศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชทุกจงัหวดั
ร่วมกนัแสดงความยินดี และรับสมคัรสมาชิกใหม่พร้อมกนัทัว่ประเทศ ปีการศึกษา 2551 มีการ
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ระดบัปริญญาตรี จดัในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2551  ส าหรับนกัศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  จัดในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (ส านกับริการการศึกษา 2551)  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจดัใน
วนัท่ี 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 มิถุนายน  2551 โดยจดัท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (ส านัก
บณัฑิตศึกษา 2551)  

มหาวิทยาลยัตระหนกัถึงความแตกต่างของผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั จึงได้
จดัให้มีการอบรมเสริมพื้นฐานส าหรับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้นักศึกษา เช่นสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์จดัให้มีการอบรมเสริมพื้นฐานส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางด้าน 
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เศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจโดยตรง รวมทั้งนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามาเป็นเวลานานและ
ตอ้งการเขา้รับการอบรม โดยจดัอบรมในวนัท่ี 5-6 กรกฎาคม 2551 ท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีนกัศึกษา
เขา้รับการอบรมจ านวน 54 คน (สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 2551) 

ในการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัทุกหลกัสูตรท่ีมีการเปิดสอนระดบัปริญญาตรี 
และระดบับณัฑิตศึกษา มีการก าหนดให้นกัศึกษาเขา้รับการอบรมเขม้ชุดวิชาเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  และชุดวิชาอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  ใน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2551 มีการจดัประสบการณ์วิชาชีพให้นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 12 สาขาวชิา จ  านวน 36 ชุดวิชา จดัอบรม จ านวน 198 คร้ัง มีนกัศึกษาท่ีเขา้รับการ
อบรมจ านวน 17,105  คน (ส านกัวิชาการ 2551) มีการจดัประสบการณ์วิชาชีพให้นกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา  10 สาขาวิชา  จ านวน 29 ชุดวิชา จ านวน 27  คร้ัง มีนกัศึกษาเขา้รับการอบรม จ านวน 
2,341 คน  (ส านกับณัฑิตศึกษา 2551) และผลการประเมินพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัวิทยากรประจ ากลุ่มในการจดักิจกรรมด้านการเรียนการสอนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ส านกับณัฑิตศึกษา 2550) 

อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีแสดงถึงการเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคลคือ มหาวิทยาลยัจดัให้มีการอบรม
เขม้พิเศษชุดวชิาในบางชุดวชิาท่ีมีเน้ือหายาก  และนกัศึกษาสอบตกจ านวนมาก  โดยในการจดัอบรม
ดงักล่าว  มีการมอบหมายงานใหน้กัศึกษาท าทั้งรายบุคคล  และงานกลุ่ม  มีการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน และดูแลเอาใจใส่ให้เหมาะสมกับศกัยภาพของนักศึกษา  รวมทั้งมีการประเมินผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลในการประกอบกิจกรรมท่ีมีคะแนน นอกจากน้ีในบางสาขาวิชา เช่น สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีการตรวจสอบประวติัการเรียน ประสบการณ์ท างานของนกัศึกษาก่อน
การจดักลุ่ม  เป็นต้น  ในปีการศึกษาท่ี 1/2550 มีสาขาวิชาท่ีเปิดการอบรมเข้มพิเศษฯ จ านวน 7  
สาขาวชิา โดยมีชุดวชิาท่ีจดัการอบรมเขม้พิเศษฯ  จ านวน 39 ชุด และมีนกัศึกษาเขา้รับการอบรมเขม้
พิเศษฯ  จ านวน 839 คน  และในปีการศึกษาท่ี 2/2550 มีสาขาวชิาท่ีเปิดการอบรมเขม้พิเศษฯ จ านวน 
6  สาขาวชิา โดยมีชุดวิชาท่ีจดัการอบรมเขม้พิเศษฯ  จ านวน 44 ชุด และมีนกัศึกษาเขา้รับการอบรม
เขม้พิเศษฯ  จ านวน 756 คน (ส านกัวชิาการ 2551) 

เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ มหาวทิยาลยัไดจ้ดัให้มีการสอนเสริมแก่นกัศึกษา 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมบริการทางวชิาการอยา่งหน่ึงท่ีมหาวทิยาลยัจดัให ้ณ ศูนยบ์ริการการศึกษาต่างๆ โดย
มีคณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเป็นผูส้อน การสอนเสริมเป็นกิจกรรมท่ี
เสริมความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาของชุดวิชาท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษาอยู ่ตลอดจนเป็นการตอบปัญหา
ขอ้สงสัยของนกัศึกษาเก่ียวกบัเน้ือหาวิชา และเพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษามีโอกาสพบปะระหว่าง
เพื่อนนกัศึกษาดว้ยกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในปัญหาวิชาการหรือ
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ปัญหาทัว่ไปท่ีเป็นขอ้สงสัยของแต่ละคน ในปีการศึกษาท่ี 2/2550 มีสาขาวชิาท่ีเปิดสอนเสริมจ านวน 
7 สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาท่ีจดัสอนเสริมจ านวน 78 ชุดวิชา และมีนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม
จ านวน 13,635 คน (ส านกับริการการศึกษา 2551:1-4) และจากการประเมินผลการสอนเสริมของ
อาจารย์ ปีการศึกษาท่ี 2/2550 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการสอนเสริมของอาจารย์ทุก
สาขาวชิาเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก (ส านกับริการการศึกษา 2551:3) 

จากผลการวิจยัท่ีพบว่า กิจกรรมเป็นรายขอ้ในการสอนเสริมแบบเขม้พิเศษและการสอน
เสริมผ่าน Internet/ดาวเทียม คณาจารยมี์การวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล อยูใ่นระดบันอ้ย เน่ืองจาก มหาวทิยาลยัมีการจดักิจกรรมดงักล่าวนอ้ยมาก ในปีการศึกษา
ท่ี 2/2550 มีการจดัการสอนเสริมผา่น Internet/ดาวเทียม เพียง 5 ชุดวิชา เท่านั้นจึงมีคณาจารยจ์  านวน
นอ้ยท่ีท ากิจกรรมดงักล่าว แต่มหาวิทยาลยัก็ไดจ้ดัท า VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
(แทนการสอนเสริม) ซ่ึงในภาคการศึกษาน้ีมีการผลิต VCD (แทนการสอนเสริม) จ  านวน ทั้งส้ิน 23 
ชุดวชิา  (ส านกับริการการศึกษา 2551:10-11) 

ในการจดักิจกรรมส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษานั้น มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
มีการจดัสัมมนาเสริม/เขม้ชุดวิชา 10 สาขาวิชา จ านวน 171 ชุดวิชา จ านวน 303 คร้ัง มีนกัศึกษาเขา้
รับการสัมมนาเสริม  จ านวน 24,090 คน มีการจดัสัมมนาเขม้ชุดวิชาระดบัปริญญาเอก 1 สาขาวิชา  
จ  านวน 3 ชุดวิชา จ านวน 8 คร้ัง มีนกัศึกษาเขา้รับการสัมมนาเขม้  จ  านวน 231 คน มีการมีการจดั
สัมมนาเขม้ดุษฎีนิพนธ์ 1 จ  านวน 1 สาขาวชิา  จ  านวน 7 ชุดวิชา จ านวน 8 คร้ัง มีนกัศึกษาเขา้รับการ
สัมมนาเขม้  จ  านวน 93  คน มีการจดัสัมมนาเขม้ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 10 สาขาวิชา  จ  านวน 114 ชุด
วิชา จ านวน 125 คร้ัง มีนกัศึกษาเขา้รับการสัมมนาเขม้  จ  านวน 7,586 คน มีการจดัสัมมนาเขม้ชุด
วิชาคน้ควา้อิสระ 8 สาขาวิชา  จ  านวน 25 ชุดวิชา จ านวน 19 คร้ัง มีนกัศึกษาเขา้รับการสัมมนาเขม้  
จ  านวน 664 คน (ส านกับณัฑิตศึกษา 2551) 
 

2.2.3 ประเด็นที ่3 คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียน  
 ผลการวจิยัประเด็นท่ี 3 พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ใน 4 กิจกรรม และเม่ือเปรียบเทียบการมีความสามารถในการ
จดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน ของคณาจารยแ์ยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั
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ท่ีระดบั .05 ในทุกกิจกรรม   เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัให้ในระบบท่ีเป็น
การเรียนการสอนทางไกลเช่นปฏิสัมพนัธ์ e-Learning  การสอนเสริมแบบปกติ การสอนเสริมแบบ
เขม้พิเศษ อมรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนาเสริม การสัมมนาเสริมเขม้แลว้ โดยให้
ผูเ้รียนได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น  ให้ผูเ้รียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน และให้
ผูเ้รียนตอบค าถาม คณาจารยมี์ความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการ
ลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก-
มากท่ีสุดในกิจกรรมดงักล่าว  แต่ในส่วนของการท่ีให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการปฏิบติัจริงนั้นคณาจารยมี์
ความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการ
ปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดเน่ืองจาก ดว้ยลกัษณะของ
มหาวทิยาลยัท่ีจดัการเรียนการสอนดว้ยระบบการศึกษาทางไกล มหาวทิยาลยัก าหนดให้มีการปฏิบติั
จริงหรือการปฏิบัติเสริมทักษะในบางสาขาวิชา  บางหลักสูตรเท่านั้ น เช่น สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ จดัให้มีการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจดัการการผลิตพืชและวิชาเอกการจดัการการผลิตสัตว ์
จ  านวน 4 ชุดวชิา ไดแ้ก่ ชุดวชิาการจดัการผลิตสุกรและสัตวปี์ก  ชุดวชิาการจดัการการผลิตสัตวเ์ค้ียว
เอ้ือง ชุดวชิาการจดัการการผลิตพืช และชุดวชิาการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะการผลิตพืช หรือ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จดัให้มีการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) 
วิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จ านวน 1 ชุดวิชาคือ ชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการ
ประเมิน  (ส านกัทะเบียนและวดัผล 2550) เป็นตน้ และจากการศึกษาขอ้มูล พบวา่ ในปีการศึกษาท่ี 
2/2550 มหาวทิยาลยัมีการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 6 สาขาวิชา 18 
ชุดวชิา 27 คร้ัง  มีจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้รับการ ฝึก 1,908 คน (ส านกับริการการศึกษา 2551) 

มหาวทิยาลยัมีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกเรียนไดห้ลากหลายวิชาทั้งในและนอก
คณะ การเปิดชุดวิชาเลือกเสรี/ค้นควา้อิสระท่ีครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ โดยจะเห็นได้จากมี
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั จ  านวน 58 หลกัสูตร ท่ีการก าหนดให้
นกัศึกษาเรียนชุดวชิาเลือกเสรี/คน้ควา้อิสระ รวมทั้งส้ิน 73 ชุดวชิา (ส านกัวชิาการ 2551) 

มหาวทิยาลยัมีการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง โดยจดัท าเอกสารคู่มือการศึกษาท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน และสามารถวางแผนการเรียนไดด้ว้ยตนเองตามค าแนะน าของ
มหาวิทยาลยั  มีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย มีเอกสารการสอนและประมวลสาระชุดวิชาท่ีดีช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลทุกชุดวชิา 
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มหาวทิยาลยัมีการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริงโดยจดัให้นกัศึกษาทั้งปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษาฝึกปฏิบติั/ฝึกอบรมการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ 2551 มีการ
ฝึกจ านวน  65 คร้ัง 450 ชัว่โมง มีนกัศึกษาเขา้รับการฝึกจ านวน 5,238 คน (ส านกัคอมพิวเตอร์ 2551) 

มหาวทิยาลยัจดัใหมี้บริการหอ้งคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาท่ีศูนยว์ทิยบริการจ านวน 10  
ศูนย์ทั่วประเทศจ านวน 40 เคร่ือง และจัดบริการห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีอาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลาราชการ  จ านวน 10 เคร่ือง ใน
ปีงบประมาณ 2551 มีนักศึกษาเข้ารับบริการ จ านวน 2,900  คน (ส านักบณัฑิตศึกษา 2551) 
นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ าห้องย่อย ณ อาคารพิทยพฒัน์  ซ่ึงเป็นอาคารส าหรับ
ฝึกอบรมนกัศึกษา  

มหาวทิยาลยัจดัใหมี้ระบบหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์  http://library.stou.ac.th ซ่ึงเปิดบริการ 
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป มีช่องทางการให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่าน
ชุมสายโทรศพัท ์1222 ทัว่ประเทศ และมีการจดับริการ Ask a Librarian ทั้งทางเวบ็ไซด์ โทรศพัท ์
โทรสาร e-Mail และผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการในหอ้งสมุดโดยตรง 

มหาวทิยาลยัเปิดบริการใหน้กัศึกษาใชห้อ้งสมุดวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลาราชการ และ 
เปิดหอ้งสมุดในวนัอาทิตย ์ ในวนัท่ีมีนกัศึกษาเขา้รับการสัมมนาวิทยานิพนธ์ ในปีงบประมาณ 2551 
มีผูใ้ช้บริการ จ านวน 372,586 คน  ประกอบดว้ยผูใ้ช้บริการภายใน ไดแ้ก่ คณาจารย ์ขา้ราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประเภทต่างๆ นักศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรี บณัฑิตศึกษา และ
ผูใ้ชบ้ริการภายนอก จากช่องทางในการติดต่อ ไดแ้ก่ การติดต่อดว้ยตนเอง โทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์
และทางเวบ็ไซต ์ นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัยงัเปิดบริการหอ้งสมุดวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลาราชการ  ณ 
ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 6 ศูนยท์ัว่ประเทศ และเปิดบริการห้องสมุด
ทุกวนัเวลาราชการ ณ ศูนยว์ิทยพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 4 ศูนยท์ัว่ประเทศ 
คือ ศูนยว์ทิยพฒันามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชนครสวรรค ์ศูนยว์ทิยพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
เพชรบุรี  ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชล าปาง  และศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอุบลราชธานี (ส านกับรรณสารสนเทศ 2551) 

นอกจากน้ีในการจดัประสบการณ์วชิาชีพของแต่ละหลกัสูตร คณาจารยจ์ะใหน้กัศึกษาท า 
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวชิาการ ความช านาญในวชิาชีพ การฝึกฝนการเป็นผูน้ า ผูต้าม การ
อภิปรายในท่ีประชุมและส่งเสริมเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียน 
 

http://library.stou.ac.th/
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2.2.4  ประเด็นที่ 4  คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและผู้เรียน   
ผลการวจิยัประเด็นท่ี 4 พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ 

พฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษาอยู่ในระดบัมาก-มากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบคณาจารยมี์
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนักศึกษา แยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05  ในทุกกิจกรรม  ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลยัให้
ความส าคญักบัการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเห็นได้จากการท่ีมหาวิทยาลยัจดัสรรเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหค้ณาจารย ์12 สาขาวิชา จ านวน 345 เคร่ือง และคณาจารยป์ระจ าส านกัต่างๆ จ านวน 
46 เคร่ือง  ซ่ึงสามารถเขา้เครือข่ายของห้องสมุด และ Internet ไดทุ้กจุด (ส านกัคอมพิวเตอร์ 2551) 
มหาวทิยาลยัมีการส่งเสริมใหค้ณาจารยมี์ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้
ของตนเองและผูเ้รียน  โดยการจัดอบรมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี ส าหรับคณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลยั ในหลกัสูตรต่างๆ อย่างต่อเน่ืองทุกปี ในปีงบประมาณ 2551 มีการจดั
ฝึกอบรม 30 คร้ัง 458 ชัว่โมง มีคณาจารยแ์ละบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 933 คน (ส านกั
คอมพิวเตอร์ 2551)  อีกทั้งดว้ยระบบการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัมีการผลิตรายการ
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ คณาจารยส่์วนใหญ่ของมหาวทิยาลยัจึงมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เพื่อผลิตรายการดังกล่าว  ปี 2551 มีรายการวิทยุกระจายเสียงออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เครือข่ายเพื่อการศึกษา ระบบ A.M. ความถ่ี 1467 KHz .สวศ.
ล าปาง ระบบ A.M. ความถ่ี 549 KHz  สวศ.ขอนแก่น ระบบ A.M. ความถ่ี 621 KHz สวศ.
อุบลราชธานี ระบบ A.M. ความถ่ี 711 KHz สวศ.สุราษฎร์ธานี ระบบ A.M. ความถ่ี 1242 KHz  สวศ.
สงขลา ระบบ A.M. ความถ่ี 558 KHz  สวศ.ระนอง ระบบ A.M. ความถ่ี 105.75 KHz  สวศ.กระบ่ี 
ระบบ A.M. ความถ่ี 963 KHz  สวศ.แม่ฮ่องสอน ระบบ A.M. ความถ่ี 102 KHz  สวศ.นครสวรรค ์
ระบบ A.M. ความถ่ี 936 KHz  สวศ.จนัทบุรี ระบบ A.M. ความถ่ี 927 KHz  ออกอากาศทุกวนั  มี
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์  คือ 1) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรม
ประชาสัมพนัธ์ ออกอากาศทุกวนั เวลา 05.00 – 06.00 น. 2) สถานีวิทยุโทรทศัน์ทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรียนวงัไกลกงัวลออกอากาศ  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 18.10 – 20.00 น. วนัเสาร์ – วนั
อาทิตย ์เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 15.30 น. และ เวลา 16.00 – 20.00 น. นกัศึกษาท่ีมี
จานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดท้าง DLTV 8 (ช่อง 88 ) ส่วนนกัศึกษาท่ีเป็นสมาชิก 
UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมไดท้าง UBC ช่อง 55 และ 3)  สถานีวิทยุโทรทศัน์เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศทุกวนั เวลา 21.00 – 21.30 น.นกัศึกษาท่ีมีจานรับสัญญาณ
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ดาวเทียม สามารถรับชมไดท้าง DLTV 8 (ช่อง 88 ) ส่วนนกัศึกษาท่ีเป็นสมาชิก UBC ในระบบ
เคเบิ้ลทีว ีรับชมไดท้าง UBC ช่อง 55  (ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา 2551) 

และเม่ือมีเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มามหาวทิยาลยัจึงมีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ  
e- Learning ในหลายชุดวิชา และมีแนวโน้มพฒันามากข้ึน ซ่ึงคณาจารยจึ์งตอ้งพฒันาตนเองให้มี
ความรู้ ความสามารถทางดา้นการใช้เทคโนโลยีมากข้ึน ในปีการศึกษา 2/2550 มหาวิทยาลยัมีการ
จดัการเรียนการสอนโดย e-Learning  โดยมีการผลิตและเปิดสอน e-Learning  จ  านวน 42 ชุดวิชา 
แยกเป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 14 ชุดวิชา ระดบัปริญญาโท จ านวน 23 ชุดวิชา และปริญญาเอก 
จ านวน 4 ชุดวชิา  (ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา 2551) 

มหาวิทยาลยัส่งเสริมให้คณาจารย/์บุคลากรมีการพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ
ทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยมีากข้ึนโดยการจดัอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เช่น จดัอบรมหลกัสูตร STOU 
e-Learning “A Tutor” (การผลิตบทเรียนในระบบ e-Learning) ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2551 มีผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 22 คน  
จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิควิธีการสอนระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตรวิทยากรสอนเสริมผ่าน
อินเทอร์เน็ต  ระหวา่งวนัท่ี 23 – 24 กนัยายน 2551 มีผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 19 คนและจดัการบรรยายทาง
วิชาการ เร่ือง ระบบดิจิตอล(Digital Eco–System) ท่ีมีผลต่อมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มี
ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 50 คน (ส านกัวิชาการ  2551) และหลกัสูตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์อีก
กวา่ 30 หลกัสูตร จ านวน 458 ชัว่โมง  มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้งส้ิน 933 คน (ส านกัคอมพิวเตอร์ 2551) 

นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัมีการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาใช ้Internet โดยเปิดกระดานสนทนา 
ปัญหาในการเรียนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ โดยมีคณาจารย/์เจา้หน้าท่ีเป็นผูต้อบกระดาน
สนทนาปัญหาในการเรียนของสาขาวิชา และปัญหาอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียนการสอน คณาจารยจึ์ง
ตอ้งมีความรู้ในการใช้ Internet เพื่อปัญหานกัศึกษา เช่น กระดานสนทนาปัญหาในการเรียนระดบั
ปริญญาตรี http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ กระดานสนทนาปัญหาในการเรียนระดบั
ปริญญาโท http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เป็นตน้และ
ยงัมีของสาขาวชิาต่างๆ อีก  
 

2.2.5  ประเด็นที่  5 คณาจารย์มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้ เรียน  และอิงพัฒนาการของผู้ เรียน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการ

ประเมินเพือ่ตัดสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ผลการวิจยัประเด็นท่ี 5 พบว่าคณาจารยส่์วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี

สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อ
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พฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากมหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอนในระบบเปิด มีการจดัการเรียนการสอน
ท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากและศึกษาด้วยตนเองจากส่ือรูปแบบต่างๆท่ี
มหาวิทยาลยัจดัท าข้ึน ซ่ึงแต่ละหน่วยจะมีแผนการสอนให้ทราบแนวคิดและวตัถุประสงคก์ารเรียน 
กิจกรรมระหว่างเรียน ส่ือการสอน และประเมินผลมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
ประเมินผลหลังเรียนเม่ือจบการเรียนแต่ละหน่วย และมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบติัและ
สามารถตรวจสอบค าตอบไดด้ว้ยตนเอง  
 ในการวดัผลการศึกษามหาวทิยาลยัจดัแบ่งลกัษณะเน้ือหาชุดวิชาออกเป็น ชุดวิชาเชิงทฤษฎี
และชุดวชิาเชิงปฏิบติั สาขาวชิาเป็นผูก้  าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนส าหรับการฝึกปฏิบติัและการสอบ
ไล่ประจ าภาคการศึกษา ตามลกัษณะของแต่ละชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผิดชอบ ดงัน้ี 1) ชุดวิชาเชิง
ทฤษฎี มีคะแนนฝึกปฏิบติัไม่เกินร้อยละ 20 และให้คะแนนสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2) ชุดวิชาเชิงปฏิบติั ก าหนดการประเมินผลการศึกษาโดยถือคะแนนฝึก
ปฏิบติัเป็นส าคญั และคะแนนสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาเป็นส่วนประกอบ โดยสาขาวิชาจะ
ก าหนดสัดส่วนของคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละชุดวชิา  3) กิจกรรมวิชาชีพ ให้ก าหนดการ
ประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น (ส านกัทะเบียนและวดัผล2551)  

การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัออกขอ้สอบโดยใชเ้กณฑ์การประเมิน
แบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยด าเนินการออกขอ้สอบใหม่ในรูปคณะกรรมการ ในปีการศึกษา 
2/2550 มีการออกขอ้สอบใหม่ จ  านวน 229 ชุดวชิา และมีการจดัสอบทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ ใน
ส่วนของการจดัสอบในประเทศ มหาวทิยาลยัจดัสอบทัว่ประเทศ จ านวน 137 สนามสอบ และสนาม
สอบต่างประเทศ จ านวน 38 สนามสอบ 30 ประเทศ (ส านกัทะเบียนและวดัผล 2551) และตดัสินการ
สอบในรูปคณะกรรมการเช่นเดียวกนั 

นอกจากมีการประเมินผลจากการสอบแล้ว  มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลจากกิจกรรมท่ีสาขาวิชาจดัให้กบันกัศึกษาในการอบรมเขม้ประสบการณ์วิชาชีพ  การจดั
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะและการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา  รวมทั้งการประเมินผลจากการแสดงออก
ของนกัศึกษาเม่ือมาท ากิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยั เช่น การตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการท างาน
กลุ่ม ความเป็นผูน้ า การแสดงความคิดเห็น และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 เพื่อให้เกิดการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเท่ียงตรง  ก่อนการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ  มี
การจดักิจกรรมและจดักลุ่มนกัศึกษาท่ีส่งเสริมให้เกิดสภาพการเรียนรู้ท่ีอิงประสบการณ์ ศกัยภาพ 
และพฒันาการของนกัศึกษา เช่น การพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน ประวติัการเรียน และ
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ในระหว่างการฝึกฯ รวมทั้งการดูแลให้นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์น้อยมีโอกาสแสดงออกเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 

เม่ือเปรียบเทียบคณาจารย์มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัสภาพการ
เรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการ
ประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แยกตามกลุ่มสาขาวิชา  
พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกิจกรรมการประเมินผลชุดวิชาฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะโดยการให้คะแนน P C R  ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีการจดักิจกรรมการฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะในบางสาขาวิชาเท่านั้น เช่น สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นตน้ ซ่ึงในการด าเนินงานการจดักิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะนั้นจะมีการประชุมวทิยากรฝึกปฏิบติัทุกคร้ัง  เพื่อน าผลการประเมินการฝึกปฏิบติัในแต่ละชุด
มาปรับปรุง กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ และมหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะทุกคร้ัง จากการประเมินผลนกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะในปีการศึกษา 1/2550 
พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกสาขาวิชา ( X = 4.02-4.47) (ส านกั
บริการการศึกษา  2551) 

 

2.2.6  ประเด็นที่ 6 คณาจารย์มีการน าผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อ

พฒันาให้เต็มตามศักยภาพ 
ผลการวิจยัประเด็นท่ี 6  พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีการน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นได้จาก 
มหาวทิยาลยัมีระบบการประเมินผลและตดัสินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรูปคณะกรรมการ และ 
เม่ือมีการใชข้อ้สอบในระยะเวลาหน่ึงแลว้ มหาวิทยาลยัยงัมีการปรับปรุงคุณภาพขอ้สอบ มีขั้นตอน
ในการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ  คือ 1) ประสานส านักคอมพิวเตอร์เพื่อขอขอ้มูลคะแนนดิบใน
ระบบ online เพื่อดึงข้อมูลมาเก็บท่ีศูนย์วิจยัและพฒันาแบบทดสอบ 2) น าข้อมูลคะแนนดิบมา
วิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้เพื่อหาค่าความยากง่าย จ าแนกตามขอ้  ค  าถามและตวัเลือก ดว้ยวิธีการทาง
สถิติ  3) ประสานกบัอาจารยว์ดัผลเพื่อพิจารณาแปลผลการวิเคราะห์ขอ้สอบและเสนอกรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพขอ้สอบ 4) ประสานกบัสาขาวชิาเพื่อขอรายนามกรรมการปรับปรุงคุณภาพขอ้สอบ 
5) น าขอ้สอบเก่ามาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพขอ้สอบตามผลการวิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้ 6) ประสาน
กบัอาจารยน์กัวดัผลเพื่อพิจารณาขอ้ค าถามและตวัเลือกท่ีกรรมการปรับปรุงคุณภาพขอ้สอบแล้ว
ก่อนน าส่งพิมพต์น้ฉบบั ในการสอบปีการศึกษา 2/2550  มีจ านวนชุดวิชาท่ีปรับปรุงขอ้สอบ จ านวน 
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199 ชุดวิชา (ส านกัทะเบียนและวดัผล 2551) ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นการส่งเสริมระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งหน่ึง 
          จากการท่ีมหาวิทยาลัยมีการมีเปิดกระดานสนทนาปัญหาในการเรียนส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาต่างๆ ไดน้ าปัญหานกัศึกษามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
เช่น สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ เป็นตน้ 

กิจกรรมท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึนส าหรับนกัศึกษา เช่นการเขา้อบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์ 
วิชาชีพ มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลวิทยากรทุกคร้ังและแจง้ให้คณาจารยท่ี์เป็นวิทยากรทราบเพื่อ
น าผลไปปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน  ซ่ึงจากผลการวิจยัคร้ังน้ียงัพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัวทิยากรประจ ากลุ่มในการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ
เม่ือเปรียบเทียบคณาจารยมี์การน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
เต็มตามศกัยภาพ  แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีการน าผลการประเมินการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพมาใช้ในการปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น เม่ือนักศึกษาท ากิจกรรม
รายบุคคล จะพบขอ้บกพร่องของนกัศึกษา แลว้น าขอ้บกพร่องนั้นมาอธิบาย  หรือให้กิจกรรมเพิ่ม  
หรือบอกจุดบกพร่องเพื่อให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองนั้น ๆ มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ในการจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริม/ เข้มท่ีจัดให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัมีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ต่ละคนและแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์
ทราบเพื่อน าผลไปปรับปรุงการจดัการสอนของอาจารย ์ในปีการศึกษา 1/2550 นกัศึกษามีพึงพอใจ
ต่อการสอนของอาจารยใ์นการสัมมนาเสริมโดยภาพรวมอยูใ่นมากท่ีสุด ( X = 4.53 ) และนกัศึกษามี
พึงพอใจต่อการสอนของอาจารยใ์นการสัมมนาเขม้โดยภาพรวมอยู่ในมาก ( X = 4.42 ) และเม่ือ
เปรียบเทียบคณาจารยมี์การน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ  แยกตามสาขาวิชา  พบว่า มีการน าผลการประเมินการสัมมนาเสริมชุดวิชา
บณัฑิตศึกษามาใช้ในการปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น แนะน าแหล่งความรู้เพิ่มเติม,ก าหนด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะนกัศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 (ส านกับณัฑิตศึกษา 2550) 

และในการจดักิจกรรมการสอนเสริม  มหาวิทยาลยัมีการประเมินการสอนเสริมอาจารย์
สอนเสริมของทุกชุดวิชาท่ีมีเปิดการสอนเสริมและแจง้ผลการสอนเสริมให้สาขาวิชาทราบ เพื่อน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนเสริม  ปีการศึกษาท่ี 2/2550 มีการประเมินผล 7 สาขาวิชา พบวา่ 
นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกสาขาวิชา ( X = 3.78-4.27) (ส านกับริการ
การศึกษา  2551) และผลการวิจยัยงัพบว่า คณาจารยส์าขาวิชาต่าง ๆ มีการน าผลการประเมินการ
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สอนเสริมพิเศษในชุดวิชาต่างๆ ท่ีมีการสอนเสริมพิเศษมาใช้ในการปรับเปล่ียนการเรียนการสอน
เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ เช่น เพิ่มกิจกรรมให้นกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินอ่อนกวา่
คนอ่ืน สอนเสริมโดยเนน้ในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาไม่เขา้ใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
 

2.2.7  ประเด็นที่  7 คณาจารย์มีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนของผู้ เรียนและน าผลไปใช้
พฒันาผู้เรียน  

ผลการวจิยัประเด็นท่ี 7  พบวา่ มีคณาจารยท์  าวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
และน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียนทุกส่ือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และคณาจารยมี์การน าผลวิจยัเพื่อพฒันา
ส่ือไปพฒันาผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก-มากท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบคณาจารยมี์การวิจยัเพื่อพฒันาส่ือ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน พบวา่ คณาจารยก์ลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ มีการวิจยัเพื่อพฒันา
ส่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใช้พฒันาผูเ้รียน  ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั .05  จาก
ผลการวจิยัดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ดว้ยเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนทางไกล
โดยใชส่ื้อส่ิงพิมพท่ี์เรียกวา่ “ชุดวิชา” โดยในแต่ละชุดวิชาซ่ึงแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย
นั้น มีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารยป์ระกอบกนัเป็นคณะกรรมการผลิต(และบริหาร)ชุดวิชา 
ซ่ึงคณะกรรมการตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ในการผลิตชุดวิชาในแต่ละหน่วยการสอนคณาจารย์
ผูรั้บผดิชอบการเขียนหน่วยการสอนตอ้งท าการศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา
เขียนให้หน่วยการสอนข้ึนให้ตรงตามหลกัวิชาการและให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรนั้นๆ ซ่ึงถือไดว้่า
การเขียนชุดวชิาเป็นการวจิยัเอกสารอยา่งหน่ึงก็ถือวา่คณาจารยทุ์กคนไดท้  าวิจยัเก่ียวกบัส่ือการเรียน
การสอนและไดน้ าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนซ่ึงก็คือนกัศึกษา มหาวิทยาลยัใชป้ระกอบการเรียนการ
สอนดงัจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยมีชุดวิชาท่ีเปิดสอนรวม  566 ชุดวิชา  แยกเป็นชุดวิชาระดับ
ประกาศนียบตัรและปริญญาตรี จ านวน  389 ชุดวิชา และระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 177  ชุดวิชา มี
การผลิตและเปิดสอน e-Learning  จ  านวน 42 ชุดวิชา แยกเป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 14 ชุดวิชา 
ระดบัปริญญาโท จ านวน 23 ชุดวิชา และปริญญาเอก จ านวน 4 ชุดวิชา(ส านกัทะเบียนและวดัผล,
ส านกับณัฑิตศึกษา 2550)  ในปีการศึกษาท่ี 2/2550 และ 1/2551   คณาจารยมี์ภาระงานในการผลิต
ชุดวชิา/ปรับปรุงชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา และผลิตชุดวิชา และผลการวิจยัพบวา่ มีคณาจารยส่์วนใหญ่ มี
ภาระงานในการผลิตชุดวิชา/ปรับปรุงชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา e-Learning ในสาขาวิชาวิทยาการจดัการ 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมาคือสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.6 และสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 (มีการนบัซ ้ า) 
(ส านกัวชิาการ 2551) และยงัมีภาคการศึกษาต่อๆ ไปอีก 
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และดว้ยระบบการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัมีลกัษณะ “รวมบริการประสานภารกิจ” 
โดยมีการวางแผนและใชท้รัพยากรต่างๆ ร่วมกนั อาทิ ทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
และดา้นสถานท่ี โดยมีหน่วยงานสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัท าหน้าท่ีตามพนัธกิจของหน่วยงาน
นั้นๆ ในการวิจยัก็เช่นกนัมหาวิทยาลยัมีสถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจยั
ทั้งหมดของมหาวิทยาลยัโดยจดัให้มีฐานขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนงานวิจยั และดูแลการบริหารงานวิจยั
กองทุนรัตนโกสินทร์ 200 ปี งบประมาณแผน่ดิน กองทุนพฒันา ส่ือการศึกษาทางไกล กองทุนวิจยั
พฒันาแบบทดสอบ และวจิยัสถาบนั ในแต่ละปีคณาจารย ์และบุคลากรมีการท าวจิยัดา้นต่างๆโดยใช้
งบประมาณในรูปแบบต่างๆ  นอกจากน้ีคณาจารย์ยงัมีการท าวิจยัโดยได้รับงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกดว้ย  ในปีงบประมาณ 2551 คณาจารยมี์การท าวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนของ
ผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน แลว้เสร็จและท าการเผยแพร่ จ านวน 10  เร่ือง (สถาบนัวิจยัและ
พฒันา 2551) นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัมีส านกัเทคโนโลยีการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีวิจยัและประเมิน
ส่ือการศึกษาและชุดวิชาต่างๆ เพื่อน าผลการวิจยัไปพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียนมากข้ึน ในปีงบประมาณ 2551 ส านกัเทคโนโลยีการศึกษามีงานวิจยัพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนถึง 12 เร่ือง (ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา 2551) และจะมีงานวิจยัพฒันาส่ือการเรียนการสอน
เป็นประจ าทุกปี  นอกจากน้ีสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ยงัมีการประเมินชุดวิชาต่างๆ 
ของสาขาวชิา ในปีการศึกษาท่ี 2/2550 มีการประเมิน จ านวน 11 ชุดวชิา สาขาวชิาอ่ืนๆ ก็เช่นกนั  

 
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกบัคุณภาพการปฏิบัติงานของวทิยากร 

ผลการวิจยั พบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากรเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รายการท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรกคือเปิด
โอกาสให้นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง รองลงมาคือ อาจารยมี์ความพร้อมท่ีจะสอน/อบรม 
การแต่งกายมีความเหมาะสม สามารถสรุปสาระส าคญัให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ท า
กิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน สามารถถ่ายทอดเน้ือหาได้ชัดเจน เขา้ใจง่าย มี
ความผูกพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา สามารถกระตุน้นกัศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีเทคนิค
ในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด  สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  สร้างค าถามและ
ตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน เปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริงในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลอง และการตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของศิริกญัญา  
ป่ินธานี (2548  ข) พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชแขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอก
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มีความคิดเห็นดา้นวิทยากรในการจดัอบรมเขม้ชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ ทางดา้นความชดัเจนในเน้ือหาสาระท่ีถ่ายทอด ความสมบูรณ์ของเน้ือหา
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กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ซักถาม การสร้างค าถามและการตอบค าถามมีความชัดเจน การสรุป
สาระส าคญัเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ ความผกูพนัและอาทรต่อนกัศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
อยา่งยิง่ (X = 3.56)  ในส่วนรายการท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีเพียง 3 ขอ้ คือ เขา้ใจ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพฒันาการเรียนรู้ และ ใช้ส่ือ/เอกสารประกอบการ
สอน/อบรมท่ีทนัสมยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัในประเด็นท่ี 4 พบวา่ คณาจารยมี์ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษาในการสอนดว้ยระบบ e-Learning 
สอนผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง สอนผ่านโทรทศัน์  สอนผา่น CD เสียง สอนผา่น VCD  อยู่ใน
ระดบัมาก-มากท่ีสุด แต่จ านวนร้อยละไม่ถึง 50 
  เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร แยกตาม
สาขาวิชาท่ีสังกดั พบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ นกัศึกษาสาขาวิชาศิลป
ศาสตร์  นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  นกัศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ นกัศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์  นกัศึกษา
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  และนกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนกัศึกษามี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจดัการ  นกัศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  นกัศึกษา
สาขาวชิานิเทศศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร  แยก 
ตามสาขาวิชา พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และผลการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ภายหลงัดว้ยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  พบว่า นกัศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจดัการและนกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
นกัศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นกัศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการจดัการ   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนกัศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจาก
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการจดัการ   นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีความคิดเห็น 
แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความคิดเห็น 
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แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นกัศึกษา
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นแตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
และนกัศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็น 
แตกต่างจากนกัศึกษาเกือบทุกสาขาวชิา ยกเวน้ นกัศึกษาสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  

เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร   
แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลงัดว้ยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  พบว่า นักศึกษากลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์มีความคิดเห็นความแตกต่างจากนกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นกัศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษากลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างจาก
นกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และนกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งน้ี
เน่ืองจากนกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประกอบดว้ยนกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  และนกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์เป็นหลกัสูตรท่ีตอ้งมีการฝึกปฏิบติัทางการพยาบาลมากถึง 4 ชุดวิชาจากชุดวิชากลุ่ม
วิชาชีพ 7 ชุดวิชา คณาจารยต์อ้งมีความใกลชิ้ดนกัศึกษามากกวา่สาขาวิชาอ่ืนๆ (หลกัสูตรการศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 2551) สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่  นกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากรเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X  = 4.82)  ซ่ึงมากกว่าความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ( X  = 4.42-4.65) และ
นกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็นของเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร 
แตกต่างจากนกัศึกษาเกือบทุกสาขาวชิา (10 สาขาวชิา) ยกเวน้ นกัศึกษาสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  

 

3 ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการ 

จัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
3.1.1 ผลการวจิยัพบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ มีความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดั 

การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด  แต่ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เช่น กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) เป็นต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้
คณาจารยมี์ความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
ใหท้นัสมยัมากยิง่ข้ึนโดยจดัสัมมนาทางวชิาการ จดัท าขอ้มูลต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ทาง  



171 
 

Web page ของมหาวทิยาลยั เสียงตามสาย หรือข่าวรายวนั เป็นตน้ 
3.1.2 มหาวทิยาลยัควรก าหนดเป็นมาตรการหรือแนวปฏิบติัใหค้ณาจารยมี์การวิเคราะห์ 

ศักยภาพของผู ้เรียนและเข้าใจผู ้เรียนเป็นรายบุคคลในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมการสอนเสริมแบบเขม้พิเศษ การ
สอนเสริมผ่าน Internet/ดาวเทียม และการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวิชาต่าง ๆ ท่ีมีผลการวิจยัอยูใ่น
ระดบันอ้ย 

3.1.3 มหาวทิยาลยัควรส่งเสริมใหค้ณาจารยมี์ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ 
พฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา ให้มากยิ่งข้ึนโดยจดัสัมมนา หรือจดัอบรมเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การจดัการเรียนการสอนดว้ยระบบ e-Learning การสอนผา่น CD เสียง การ
สอนผา่น VCD เป็นตน้ หรือก าหนดเป็นนโยบายใหค้ณาจารยส์าขาวิชาต่างๆ ตอบขอ้ซกัถาม ปัญหา 
หรือแนะแนวทางการเรียนและปัญหาอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียนการสอนให้นักศึกษา  โดยผ่านทาง
กระดานสนทนาในระบบ Internet โดยอาจก าหนดเป็นช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละวนั เป็นตน้ 

3.1.4 มหาวทิยาลยัควรก าหนดเป็นมาตรการหรือแนวปฏิบติัใหค้ณาจารยมี์การ 
ประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน และอิงพฒันาการของ
ผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยอาจ
จดัท าเป็นแบบการประเมินผล (กลาง) ท่ีได้มาตรฐานเพื่อใช้ประเมินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาง
มหาวทิยาลยัจดัข้ึน  

3.1.5 มหาวทิยาลยัควรน าผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนเสริม การจดัอบรม 
เขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ การสอนเสริมพิเศษ การอบรมเขม้พิเศษ แจง้ให้คณาจารยท์ราบทุก
คร้ังท่ีมีการจดักิจกรรม เพื่อน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาให้เต็มตาม
ศกัยภาพ 

3.1.6 มหาวทิยาลยัควรน าผลการวจิยัการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัน้ีเผยแพร่ให้คณาจารยท์ราบ โดยอาจแจ้งผลการวิจยัให้สภาวิชาการทราบ หรือ แจ้ง
ประธานคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาทราบเพื่อแจง้คณาจารย์ในสาขาวิชา หรือน าผลการวิจยั
เผยแพร่ทาง Web page ของมหาวิทยาลยัทั้งในระบบ Intranet และ Internet เพื่อให้คณาจารยน์ าผล
การประเมินไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

3.1.7 มหาวทิยาลยัควรก าหนดเป็นนโยบายส่งเสริมใหค้ณาจารยมี์การท าวจิยัเพื่อพฒันา 
ส่ือต่างๆ และมีนโยบายส่งเสริมใหส้าขาวชิาประเมินผลชุดวชิาทุกชุดวชิาท่ีเปิดสอนให้มากยิง่ข้ึน 
เพือ่น าผลไปใชพ้ฒันาส่ือ/ผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
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3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
3.2.1 ในการท าวจิยัคร้ังน้ีมีการจดัเก็บขอ้มูลจากคณาจารยท่ี์ท าการสอนใน 12 สาขาวชิา 

เท่านั้น แต่มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชยงัมีคณาจารยป์ระจ าส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา และ
คณาจารยส์ านกัทะเบียนและวดัผล ท่ีท าหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัชุดวชิา ส่ือการสอนและการวดัผล
ประเมินผลการศึกษาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษาทางไกล ดงันั้นในการวจิยัคร้ังต่อไปควร
มีการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากคณาจารยป์ระจ าส านกัดว้ย 
 

3.2.2  การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัในการเรียนการสอน
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เก่ียวขอ้งกบัคณาจารยส์าขาวิชา/ส านกั ดงันั้นมหาวิทยาลยัควร
มีนโยบายใหจ้ดัท าเป็นชุดโครงการวิจยัท่ีด าเนินการวิจยัการประเมินประสิทธิภาพของการสอนโดย
สาขาวชิา/ส านกั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาในแต่ละสาขาวชิา/ส านกั 

 

3.2.3  การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัในการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น สาขาวิชา ส านักต่างๆ 
เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีลกัษณะรวมบริการประสานภารกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนจึงกระจายอยูต่ามภารกิจและพนัธกิจของแต่ละหน่วยงาน ดงันั้นมหาวิทยาลยั
ควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของ 
มหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเดียวกัน ง่ายต่อการค้นควา้ และเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ประกอบการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัต่อไป 
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ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11”  (ออนไลน์) สาระสังเขป  คน้คืนวนัท่ี 22 
ตุลาคม 2551 จาก  http://www.stou.ac.th 

        (2548)  “ความตอ้งการของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือเสริมประกอบการเรียน”  (ออนไลน์) 
สาระสังเขป  คน้คืนวนัท่ี 22 ตุลาคม 2551 จาก  http://www.stou.ac.th 

        (2551)  “ รายช่ืองานวิจยัเก่ียวกบัการส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษา
และชุดวชิาต่างๆ ปีงบประมาณ 2551”  

        ส านกับรรณสารสนเทศ  (2551)  “จ านวนผูใ้ชห้้องสมุด มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
        ปีงบประมาณ 2551”   
        ส านกับริการการศึกษา  (2551)  “สถิตินกัศึกษาเขา้รับการสอนเสริมมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
        ภาคการศึกษาท่ี 2/2550 ”  นนทบุรี  โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
        (2549)  “การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ์ภาคการศึกษาท่ี 1/2549”  นนทบุรี  
        โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
        (2550)  “การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ์ภาคการศึกษาท่ี 2/2549”  นนทบุรี   
        โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

http://www.stou.ac.th/
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        (2550)  “สถิตินกัศึกษาเขา้รับการสอนเสริมมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ภาคการศึกษาท่ี 2/2548 ”  
นนทบุรี  โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

        (2550)  “การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวชิา 96408 
การจดัการระบบฐานขอ้มูล คร้ังท่ี 1 ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2549   

       ณ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช”  นนทบุรี  โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
        (2550)  “ การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวชิา 96408 

การจดัการระบบฐานขอ้มูล คร้ังท่ี 2 ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2549  
        ณ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช”  นนทบุรี  โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
        (2550)  “ การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวชิา 96408 

การจดัการระบบฐานขอ้มูล คร้ังท่ี 3  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2549  
        ณ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช”  นนทบุรี  โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
        (2550)  “ การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวชิา 96408 

การจดัการระบบฐานขอ้มูล ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2549 ณ เรือนจ ากลางคลองเปรม เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร”  นนทบุรี  โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

        (2550)  “ การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวชิา 96408 
การจดัการระบบฐานขอ้มูล ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2549 ณ ทณัฑสถานหญิงกลาง เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร”  นนทบุรี โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

        (2550)  “ การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวชิา 97406 
เทคนิคหลงัพิมพ ์ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2549 ณ ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยกีารพิมพแ์ห่งชาติ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช”  นนทบุรี  โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

        (2550)  “ การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ชุดวชิา 97404 
กระบวนการพิมพพ์ื้นนูนและพื้นราบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2549 ณ ศูนยฝึ์กอบรม
เทคโนโลยกีารพิมพแ์ห่งชาติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช”  นนทบุรี   

       โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
        (2550)  คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2550 นนทบุรี   
        โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
        (2551)  “การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ์ปีการศึกษา 2/2550  
        (2551)  “จ านวนการจดัฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิา นกัศึกษาปริญญาตรี (แยกตามสาขาวชิา) ปี

การศึกษา 2/2550 และการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ” 
        (2551)  “ตารางสอนเสริมมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ภาคการศึกษา 2/2550” 
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        (2551)  “ตารางสอนเสริมผา่น Internet ภาคการศึกษา 1/2550” 
        ส านกับณัฑิตศึกษา  (2551)  “ขอ้มูลการจดักิจกรรมปฏิสมัพนัธ์บณัฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2551”   
        (2551)  “จ านวนชุดวชิาท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2550” 
        (2551)  “สถิติการใหบ้ริการหอ้งคอมพิวเตอร์ของส านกั ปีงบประมาณ 2551” 
        (2552)    “สถิตินกัศึกษาเขา้รับการสอน เสริมมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2/2550   
        ส านกัวชิาการ  (2551)  “จ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2550” 
        (2551)  “จ านวนหลกัสูตรท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาเรียนชุดวชิาเลือกเสรี/คน้ควา้อิสระ แยกตาม   
        สาขาวชิา ปีการศึกษา 2551” 
        (2551) “ขอ้มูลการจดัอบรมใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ 2551” 
        (2551) “สรุปภาระงานในการเขียนชุดวชิาของคณาจารยส์าขาวชิาต่างๆ ปีการศึกษา 2/2550  
        และ 1/2551” 
        (2551)  “ขอ้มูลการจดัอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
        ปีงบประมาณ 2551”     
        (2551)  “ขอ้มูลการจดัอบรมเขม้พิเศษชุดวชิาใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษาท่ี  
        1/2550”   
วาทิพย ์  ภู่สวรรคช์ยั และคนอ่ืนๆ  (2548)  “การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบั 
        ส่ือการศึกษาชุดวชิาการจดัการสาธารณภยั”  (ออนไลน์) สาระสังเขป  คน้คืนวนัท่ี 22 ตุลาคม  
        2551 จาก http://www.stou.ac.th      
         (2548)  “การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัส่ือการศึกษาชุดวชิาการพยาบาลชุมชน 
        และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้”  (ออนไลน์)  สาระสังเขป  คน้คืนวนัท่ี  22 ตุลาคม 2551 จาก  
        http://www.stou.ac.th 
ศิริกญัญา  ป่ินธานี  (2548)  “การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
        เก่ียวกบัเหมาะสมในการจดัอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ : กรณีศึกษาชุดวชิาบริหาร  
        รัฐกิจ  ม.ป.ท.  
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2551)  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
        สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ม.ป.ท.  หนา้ 155-158 
อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2551)  “ลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั”   
        คน้คืนวนัท่ี 21 สิงหาคม 2551 จาก   http://www.sut.ac.th/tedu/news/Teach.html 
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ตารางผนวก.1 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลงัด้วยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe)  ความคิดเห็นของ 
นักศึกษาเกี่ยวกบัคุณภาพการปฏิบัติงานของวทิยากร  แยกตามสาขาวชิา  

 
 

ค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
สาขา 
วชิา 

ค่าเฉล่ีย 
( X ) 

ศป ศษ วจ นต วส ศศ มศ รศ สส นศ วท พย 
4.573 4.589 4.445 4.579 4.521 4.421 4.654 4.504 4.554 4.415 4.431 4.816 

ศป 4.573 - - - - - - - - - - - 0.243* 
ศษ 4.589  - 0.135* - - - - - - - - 0.236* 
วจ 4.445   - 0.134* - - 0.209* - - - - 0.371* 
นต 4.579    - - - - - - - - 0.236* 
วส 4.521     - - - - - - - 0.294* 
ศศ 4.421      - - - - - - 0.395* 
มศ 4.654       - - - 0.238* 0.223* - 
รศ 4.504        - - - - 0.311* 
สส 4.554         - - - 0.262* 
นศ 4.415          - - 0.400* 
วท 4.431           - 0.385* 
พบ 4.816            - 

หมายเหตุ : ศป หมายถึง สาขาวชิาศิลปศาสตร์ ศษ หมายถึง สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วจ หมายถึง สาขาวชิาวทิยาการจดัการ นต 
หมายถึง สาขาวชิานิติศาสตร์ วส หมายถึง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  ศศ หมายถึง สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มศ 
หมายถึง สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  รศ หมายถึง สาขาวชิารัฐศาสตร์ สส หมายถึง สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  
นศ หมายถึง สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วท หมายถึง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี พย หมายถึง สาขาวชิาพยาบาล
ศาสตร์ 
 

จากตารางผนวก.1 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลงัดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe)  ความ
คิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร  พบวา่ มีนกัศึกษาสาขาวชิาท่ีมีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัน้ี 

นกัศึกษาสาขาวชิาศิลปศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร 
แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร 
แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาการจดัการและนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
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นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจดัการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร 
แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ นกัศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์  

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร 
แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาการจดัการ  

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการปฏิบติังานของ
วทิยากร แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร 
แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  

นกัศึกษาสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร 
แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาการจดัการ  

นกัศึกษาสาขาวชิารัฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร แตกต่าง
จากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  

นกัศึกษาสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังาน
ของวทิยากร แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร 
แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  

นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังาน
ของวทิยากร แตกต่างจากนกัศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ และนกัศึกษาสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  

นกัศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร 
แตกต่างจากนกัศึกษาเกือบทุกสาขาวชิา ยกเวน้ นกัศึกษาสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  
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ตารางผนวก.2   ทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลงัด้วยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe)  ความคิดเห็นของ 
นักศึกษาเกี่ยวกบัคุณภาพการปฏิบัติงานของวทิยากร  แยกตามกลุ่มสาขาวชิา 

 

ค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
กลุ่มสาขาวชิา ค่าเฉล่ีย 

(X ) 
สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

4.516 4.510 4.646 
สังคมศาสตร์ 4.516 - -   0.130* 

วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4.510  - 0.136* 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 4.646   - 
 

จากตารางผนวก.2 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลงัดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe)  ความ
คิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวิทยากร  พบวา่ มีนกัศึกษากลุ่มสาขาวชิาท่ีมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัน้ี 

นกัศึกษากลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของวทิยากร  
แตกต่าง จากนกัศึกษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

นกัศึกษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังาน 
ของวทิยากร แตกต่างจากนกัศึกษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

นกัศึกษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานของ 
วิทยากร  แตกต่างจากนกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และนกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ความประทบัใจในการจัดกจิกรรม 
ด้านการเรียนการสอน 
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ส่ิงทีนั่กศึกษาประทบัใจในการจัดกจิกรรมด้านการเรียนการสอน  
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
จากการรวบรวมขอ้มูลค าถามปลายเปิดในแบบสอบถามส าหรับนึกศึกษาเก่ียวกบัส่ิงท่ี

นกัศึกษาประทบัใจในการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอน ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
พบวา่ มีความประทบัใจ 

- ในการท ากิจกรรม การเรียนการสอนไดรั้บความเพลิดเพลิน / สนุกสนาน (n =81) 
- การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม (n = 77 ) 
- สถานท่ีเรียน สวยงาม เป็นระบบ (n = 70 ) 
- อาหารและท่ีพกัมีความสะอาด เรียบร้อยและน่าอยูม่าก สะดวกสบาย (n = 69) 
- การเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดเ้ขา้ศึกษาในระบบทางไกล (n = 69 ) 
- เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ให้นกัศึกษาไดท้  าส่ิงต่างๆ ดว้ยตวัเอง (n = 66 ) 
- อุปกรณ์การเรียน / คอมพิวเตอร์ (n = 54 ) 
- การสอนเสริม (n = 46 ) 
- ระบบการเรียนการสอนทางไกล (n = 37 ) 
- มีการจดัสรรเวลาในการจดักิจกรรมทั้งวนั อยา่งลงตวั ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป (n = 30 ) 
- ระบบการจดัส่งเอกสารและการติดต่อกบัทางมหาวทิยาลยั (n =24) 
- บรรยากาศในการเรียนการสอนดี มีทั้งความอบอุ่น และกนัเป็นกนัเอง (n = 20) 
- ฝึกใหน้กัศึกษามีความกลา้แสดงออกมากข้ึน (n = 17) 
- ฝึกการมีวนิยัในตวัเอง (n = 12) 
- ทางมหาวทิยาลยัมีความตรงต่อเวลามาก ในการจดัท ากิจกรรมต่างๆ (n =  10 ) 
- การตอ้นรับท่ีดี และเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการเป็นอยา่งดี (n = 7 ) 
- เกิดความผกูพนัธ์กนัระหวา่งนกัศึกษา (n = 6 ) 
- การเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (n = 5 ) 
- ดีมาก ๆ ทุกเร่ือง (n = 5 ) 
- ฝึกใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึน (n = 4 ) 
- สร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีใหก้บันกัศึกษา (n = 4 ) 
- เกิดความผกูพนักบัสถาบนัมากข้ึน (n = 3 ) 
- ค่าใชจ่้ายนอ้ยในการเขา้ร่วมกิจกรรม (n = 3 ) 
- มีความเขม้ขน้มากในการเรียนการสอน (n = 3) 
- ไดรู้้สึกถึงการเป็นนกัศึกษา มสธ. (n = 3 ) 
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- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม (n = 2 ) 
- มีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ (n = 2 ) 
- ฝึกการพฒันาดา้นบุคลิกภาพ (n = 2 ) 
- มีการส่ือสารหลายช่องทาง (n = 2 ) 
- เกิดการต่ืนตวัตลอดเวลา (n = 1) 
- สามารถเรียนรู้การอยูร่่วมกนัในสังคม (n = 1) 
- มีมาตรฐานทางการศึกษาสูง (n = 1) 
- มีความเหมาะสมและพร้อม (n = 1) 
- ข้ึนอยูก่บัความตั้งใจของตนเอง (n = 1) 
- มองเห็นภาพชดัเจน (n = 1) 
- เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร (n = 1) 
- มสธ. เป็นแหล่งความรู้ท่ีดีมาก (n = 1) 
- ใหแ้นวคิดและหลกัในการท างานไดดี้ (n = 1) 
- เป็นมหาวทิยาลยัท่ีดีและดงั (n = 1) 
- ท าใหส่ื้อสารกนัไดต้รงและสะดวกท่ีสุด (n = 1) 
- เป็นการเร่ิมตน้สร้างแผนงานชีวติใหป้ระสบความส าเร็จไดด้ว้ยการเร่ิมตน้การศึกษา 

 (n = 1) 
- ท าใหเ้ปิดโลกทศัน์และรู้จกัมีใจในความเป็นไทย (n = 1) 
- ไม่บงัคบัมากไป หรือยากมากเกินไป (n = 1) 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
แบบสอบถาม 
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ส าหรับนักศึกษา 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบั 

วทิยากรประจ ากลุ่มในการจัดกจิกรรมด้านการเรียนการสอน 
 

1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.  แบบสอบถามทั้งหมดมี  2  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของวทิยากรประจ ากลุ่ม 

 3.  ค าตอบของท่านมีความส าคญัอยา่งยิง่อนัจะน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนของ

มหาวทิยาลยั  จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ

ท่าน  และกรุณาตอบทุกขอ้ค าถาม  เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

******************************************************** 
ช่ือวทิยากร.............................................................................................................................................. 
ในการอบรมเข้มชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ.......................................................................................... 
ระหว่างวนัที.่..........................................................ณ ............................................................................. 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (  )  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง  ตามความเป็นจริงเก่ียวกบั
ตวัท่าน 
1.  เพศ           (    )   ชาย      (    )   หญิง 
2.  อาย…ุ………..ปี 
3.  ท่านเขา้ศึกษาในหลกัสูตร....................................................................................................................... 
     สาขาวชิา............................................................................................................................................. 
     เม่ือปีการศึกษา……………….................................. 
4.  ภูมิล าเนาปัจจุบนั 
   (     )  กรุงเทพมหานคร                     (     )  ภาคกลาง                                
   (     )  ภาคตะวนัออก                        (     )  ภาคเหนือ                               
   (     )  ภาคใต ้                                  (     )  ภาคตะวนัออกเฉียงหนือ        
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แบบประเมินนกัศึกษาเขา้เล่ม.docx 

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัใด 
   (     )  ระดบัมากท่ีสุด                      (     )  ระดบัมาก 
   (     )  ระดบัปานกลาง                     (     )  ระดบันอ้ย                             
   (     )  ระดบันอ้ยท่ีสุด           
6.  ส่ิงท่ีประทบัใจในการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอน
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ตอนที ่ 2  แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัประสิทธิภาพการสอนของวทิยากรประจ ากลุ่ม 

ค าช้ีแจง ขอใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคณาจารยต์ามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพฒันา
ดา้นการเรียนการสอนโดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งในทุกค าถาม ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัศึกษา 

 
 

รายละเอยีด 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2 )  

น้อย
ที่สุด
(1) 

1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม      
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม      
3. มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม      
4. สามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย      
5. สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้          
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามคิด      
7. สามารถกระตุน้นกัศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม      
8. สามารถสรุปสาระส าคญัเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้      
9. สร้างค าถามและตอบค าถามนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน      
10. มีความผกูพนัและเอ้ืออาทรต่อนกัศึกษา      
11. สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาการเรียนรู้      
12. ใชส่ื้อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมท่ีทนัสมยั      
13. เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล      
14. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จ าลอง 
     

15. เปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้รียน 

     

16. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง      
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(ส าหรับคณาจารย์) 
 

แบบสอบถามเพือ่การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ตัวช้ีวดัที ่23 ประสิทธิภาพของการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประจ าปีงบประมาณ 2551  มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของคณาจารยม์หาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ้ของตวัช้ีวดัท่ี 23 ดงัน้ี 1) คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจรู้เป้าหมาย
ของการจดัการศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา  2) คณาจารยมี์การวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเข้าใจ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 3) คณาจารยมี์ความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการลดการ
ถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน 4) คณาจารยมี์ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 5) คณาจารยมี์การประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้ง
กบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียน  และอิงพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการ
ประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 6)  คณาจารยมี์การน าผลประเมินมา
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาให้เต็มตามศกัยภาพ และคณาจารยมี์การวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนของ
ผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน   
 2.   แบบสอบถามทั้งหมดมี  2  ตอน  คือ 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของคณาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     
                  ตามประเด็นยอ่ย 7 ประเด็น 

 3.  ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิง่ต่อการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ
ในปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชที่จะเสนอ ก.พ.ร. และส่งผลถึงเงินรางวลัประจ าปีของ
มหาวทิยาลัย  คณะท างานวิจยัจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามน้ีตามความ
เป็นจริงหรือตามความคิดของท่าน  และกรุณาตอบทุกขอ้ค าถาม  ทั้งน้ีเพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูลในการสรุปผล
ต่อไป 
 

 
 

 
 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดยีิง่ของท่าน 
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ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (  )  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง  ตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
1.  เพศ           (      ) 1.  ชาย      (      ) 2.  หญิง 
2.  อาย…ุ………..........ปี 
3.  วฒิุการศึกษาสูงสุด 

(      )  1.  ปริญญาโท  
(      )  2.  ปริญญาเอก  
(      )  3.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

4.  ประสบการณ์การสอนใน มสธ.  จ านวน ………………..ปี 
 
ตอนที ่2  แบบประเมนิความคดิเห็นเกีย่วกบัการสอนของคณาจารย์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตามประเดน็ย่อย 7 ประเดน็ 
ประเดน็ย่อยที ่1 คณาจารย์มคีวามรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา  
 ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องค าตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละรายการโดยตอบค าถามตามความรู้ความเขา้ใจ
ของท่าน  

รายการ 
ความรู้ ความเข้าใจ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. ภารกิจของมหาวทิยาลยัมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการ

และวชิาชีพแก่สงัคม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  

2. จุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คือ เพ่ือเพ่ิมพนูวทิยะฐานะ
แก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสการศึกษา เพ่ือสนองความตอ้งการของบุคลากรและสงัคม 

  

3. หลกัการส าคญัของการจดัระบบการศึกษาทางไกล คือ มีชั้นเรียนใหเ้พียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา
และมีส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 

  

4. การพฒันาหลกัสูตรการศึกษาตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของตลาดแรงงานและสงัคมในปัจจุบนั
และอนาคต 

  

5. มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการพฒันาหลกัสูตร   
6.  มีความรู้เก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรการศึกษาในลกัษณะทางไกล   
7. ท่านสามารถศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาของสาขาวชิาจากเอกสารหลกัสูตร

การศึกษาท่ีส านกัวชิาการมอบใหทุ้กปีการศึกษา 
  

8. การพฒันา / ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาท่านค านึงถึงเป้าหมายการจดัการศึกษาของประเทศ
และมหาวทิยาลยัอยูเ่สมอ 

  

9. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตรการศึกษา หมายถึงวชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียน ใหมี้ความรอบรู้
อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเองผูอ่ื้นและสงัคม 

  

10. การจดัการศึกษาทางไกล มุ่งเปิดโอกาสและขยายโอกาสใหน้กัศึกษาและผูส้นใจใฝ่หาความรู้ 
สามารถศึกษาหาความรู้ไดใ้นเวลา และสถานท่ีท่ีตนสะดวกตามความสนใจและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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รายการ 
ความรู้ ความเข้าใจ 

ใช่ ไม่ใช่ 
11. อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 

หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ยกเวน้หลกัสูตรพหุวทิยาการ 
  

12. การพิจารณาอนุมติั / เห็นชอบหลกัสูตรการศึกษาเป็นอ านาจหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยั   
 
 
ประเดน็ย่อยที ่2 คณาจารย์มกีารวเิคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ความหมาย 
        การวเิคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนโดย 
ยดึหลกัความสอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
        การสอนเสริมแบบปกต ิหมายถึง กิจกรรมทางวชิาการท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือมุ่งเสริม เน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหรือ
ส่ืออ่ืน ๆ ท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาดว้ยตนเอง ให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยคณาจารย ์มสธ. หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ี
มหาวทิยาลยัมอบหมายท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยส์อนเสริม  ทั้งน้ี การเขา้รับฟังการสอนเสริมนกัศึกษาไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
        การสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ หมายถึง กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ทางวิชาการท่ีมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาไดรั้บการเสริมหรือเพ่ิมเติมความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ ตลอดจนพฒันาความรู้  ความเขา้ใจของนักศึกษาให้เพ่ิมพูนมากยิ่งข้ึนนอก  เหนือจากการศึกษาจากส่ือ
เอกสารการสอน หรือส่ืออ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลยัมาแลว้ 
       การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีโดยนักศึกษาตอ้งเขา้สอบในสนามสอบ และ
ภาคปฏิบติัท่ีนกัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้อบรมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดให ้มีระยะเวลาในการเขา้อบรมจ านวน 4 ½ วนั นกัศึกษา
ทุกสาขาวชิาจะสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวชิาดงักล่าวไดใ้นภาคการศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา หรือเหลือชุดวิชาไม่เกิน 3 ชุด
วชิาสุดทา้ย ทั้งน้ีก าหนดใหมี้การประเมินผลคะแนนนกัศึกษาระหวา่งการเขา้อบรมเขม้ฯ และการสอบภาคปฏิบติัในสนามสอบ เท่ากบั 
60:40 

        การอบรมเข้มพเิศษชุดวชิา หมายถึง การจดัอบรมในชุดวชิาท่ีมีเน้ือหาค่อนขา้งยากเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีเหลือไม่เกิน  
3 ชุดวชิาสุดทา้ยก็จะส าเร็จการศึกษา หรือก าลงัจะหมดสถานถาพการเป็นนกัศึกษาและเคยสอบไม่ผ่านในชุดวิชาท่ีจดัอบรมเขม้พิเศษ 
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาใหมี้โอกาสส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร ซ่ึงระยะเวลาการอบรมจ านวน 4 ½ วนั   หรือ 
2 ½ วนั โดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวิชาท่ีจดัการอบรมเขม้พิเศษมีการจดัสอบในวนัสุดทา้ยของการอบรมเพ่ือประมวลผลสอบ 
เสมือนการเขา้สอบในสนามสอบจริง ทั้งน้ี การเขา้อบรมเขม้พิเศษใหส้มคัรเขา้อบรมตามความสมคัรใจของ นกัศึกษาเอง 
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ค าช้ีแจง  แบบสอบถามส่วนน้ีตอ้งการทราบว่า คณาจารย์ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลโดยผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ  ของมหาวิทยาลยัฯ หรือไม่  อย่างไร ในระดับปริญญาตรีและระดับ
บณัฑิตศึกษา 
 ขอใหท่้านไดโ้ปรดอ่านกิจกรรมในแตล่ะขอ้  และพิจารณาวา่ท่านไดป้ฏิบติัการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและการท าความ
เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคลผา่นทางกิจกรรมนั้นหรือไม่ อยา่งไร โดยเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องค าตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละ
กิจกรรม พร้อมเขียนอธิบายวิธีการปฏิบติัโดยยอ่ กรณีท่านไม่ไดป้ฏิบติักิจกรรมใด ให้ท่านเขียนเคร่ืองหมาย – ลงในช่องค าตอบทุก
ช่องของกิจกรรมนั้น 
ระดบัปริญญาตรี 

กิจกรรม 
ไม่มีกิจกรรมใน

รอบการ
ประเมินน้ี 

การวเิคราะห์ศกัยภาพและเขา้ใจผูเ้รียน 
เป็นรายบุคคล 

วธีิการปฏิบติัเพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพ
และเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

(โดยยอ่) ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
อ่ืนๆ/ 

หมายเหต ุ
1. การแนะแนวการศึกษาหรือการ

ใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท/์
Internet 

     

2. การสอนเสริมแบบปกติ      
3. การสอนเสริมแบบเขม้พิเศษ      
4. การสอนเสริมผา่น Internet/

ดาวเทียม 
     

5. การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะชุดวชิา
ต่างๆ 

     

6. การอบรมเขม้ชุดวชิา
ประสบการณ์วชิาชีพ 

     

7. การอบรมเขม้พิเศษชุดวชิา      
8. อ่ืนๆ โปรดระบุ..........................      

 

ระดบับณัฑิตศึกษา 

กิจกรรม 
ไม่มีกิจกรรมใน

รอบการ
ประเมินน้ี 

การวเิคราะห์ศกัยภาพและเขา้ใจผูเ้รียน 
เป็นรายบุคคล 

วธีิการปฏิบติัเพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพ
และเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

(โดยยอ่) ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
อ่ืนๆ/ 

หมายเหต ุ
1. การแนะแนวการศึกษา      
2. การใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์      
3. การใหค้  าปรึกษาทาง Internet      
4. การใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์      
5. การสมัมนาเสริม      
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กิจกรรม 
ไม่มีกิจกรรมใน

รอบการ
ประเมินน้ี 

การวเิคราะห์ศกัยภาพและเขา้ใจผูเ้รียน 
เป็นรายบุคคล 

วธีิการปฏิบติัเพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพ
และเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

(โดยยอ่) ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
อ่ืนๆ/ 

หมายเหต ุ
6. การสมัมนาเขม้      
7. การปฏิสมัพนัธ์ e-Learning      
8. การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์

มหาบณัฑิต 
     

9. อ่ืนๆ โปรดระบุ
.............................................. 

     

 
 
ประเดน็ย่อยที ่3 คณาจารย์มคีวามสามารถในการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิม่การ
ปฏิบัตจิริงและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน  
 

ความหมาย 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างผู้เรียน  หมายถึง กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ี มสธ.จดัข้ึนในระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ 
โดยผูส้อนมีการลดการถ่ายทอดความรู้ เพ่ิมการปฏิบติัจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน 

 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบของแต่ละกิจกรรมท่ีท่านใชใ้นการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญัท่ีทางมหาวทิยาลยัจดัข้ึนเป็นอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

กิจกรรม 
ใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปราย
หรือแสดงความ

คิดเห็น 

ฝึกการปฏิบติั
จริง 

แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียน 

ใหผู้เ้รียนตอบ
ค าถาม 

อ่ืนๆ 
(โปรดระบุ) 

1. ปฏิสมัพนัธ์ e-Learning      
2. สอนเสริมแบบปกติ      
3. สอนเสริมแบบเขม้พิเศษ      
4. อมรมเขม้ชุดวชิา

ประสบการณ์วชิาชีพ 
     

5. สมัมนาเสริม      
6. สมัมนาเขม้      
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ประเดน็ย่อยที ่4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพือ่พฒันาการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา 
 ค าช้ีแจง  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาการเรียนรู้ หมายถึง ระดบัความสามารถในการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยกีารส่ือสาร เทคโนโลยกีารสอน มาใชเ้พ่ือใหเ้กิดการพฒันาการสอนตั้งแต่ขั้นเตรียมการสอน ขั้นสอน และขั้น
ประเมินผลการสอนของอาจารยไ์ปสู่การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา  

ขอใหท่้านเขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องค าตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีตรงกบั
ระดบัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาการเรียนรู้ของอาจารย ์

5   หมายถึง มีความสามารถระดบัมากท่ีสุด 4   หมายถึง มีความสามารถระดบัมาก 
3   หมายถึง มีความสามารถระดบัปานกลาง 2   หมายถึง มีความสามารถระดบันอ้ย 
1   หมายถึง มีความสามารถระดบันอ้ยท่ีสุด  
ไม่ไดท้ ากิจกรรมน้ี หมายถึง ท่านยงัไม่ไดท้ ากิจกรรมน้ี หรือ ยงัเขา้ไม่ถึงกิจกรรมน้ี  

 

การใช้เทคโนโลยเีพือ่พฒันาการเรียนรู้ 

ระดบัความสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีพือ่พฒันาการ

เรียนรู้ 

ไม่ได้ท า
กจิกรรมนี ้

5 4 3 2 1 

ท่านมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยกีารส่ือสารระดบัใด       
1. สอนดว้ย webcasting        
2. สอนดว้ยระบบ e-Learning       
3. สืบคน้ขอ้มูลผา่นระบบอินเทอร์เน็ต       
4. ใช ้e-mail       
5. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ บนเวบ็ไซดข์อง มสธ.       

ท่านใช้เทคโนโลยต่ีอไปนีใ้นการสอนหรือไม่       
ด้านวชิาการ       
1. สอนผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น เอกสารประกอบการสอน ประมวลสาระ แนวทาง

การศึกษา  
      

2. สอนเสริมแบบปกติ       
3. สอนเสริมแบบเขม้พิเศษ       
4. อบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ       
5. ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ       
6. สมัมนาเสริม       
7. สมัมนาเขม้       
8. สอนผา่นรายการวทิยกุระจายเสียง       
9. สอนผา่นโทรทศัน ์       
10. สอนผา่น CD เสียง       
11. สอนผา่น VCD       
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การใช้เทคโนโลยเีพือ่พฒันาการเรียนรู้ 

ระดบัความสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีพือ่พฒันาการ

เรียนรู้ 

ไม่ได้ท า
กจิกรรมนี ้

5 4 3 2 1 

ด้านเคร่ืองมอื       
12. ใชเ้คร่ืองฉายภาพทึบแสง (Visualizer)        
13. ใชเ้คร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ(overhead projector)       
14. ใชโ้สตทศัน ์       

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอใหท่้านระบุความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละผูเ้รียนอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือ 

จากแบบสอบถามน้ี  
………………………………………………………………………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………………............................................. 
 

2. ท่านมีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษาอยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………….............................................. 
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ประเด็นย่อยที่ 5 คณาจารย์มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของ
ผู้เรียน เป็นการประเมนิเพือ่พฒันาการเรียนรู้และการประเมนิเพือ่ตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละกิจกรรมท่ีท่านใชป้ระเมินผลการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน และอิงพฒันาการของผูเ้รียนเป็นการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการประเมิน
เพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 
กจิกรรม 

การปฏบิัต ิ

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ
1. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยสงัเกตนกัศึกษา    
2. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยการซกัถามนกัศึกษา   
3. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยการตอบค าถามของนกัศึกษา   
4. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยใหน้กัศึกษากรอกแบบประเมินผลหลงัจากเขา้รับการสอนเสริม   
5. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขม้พิเศษโดยสงัเกตนกัศึกษา    
6. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขม้พิเศษโดยการซกัถามนกัศึกษา   
7. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขม้พิเศษโดยการตอบค าถามของนกัศึกษา   
8. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขม้พิเศษโดยใหน้กัศึกษากรอกแบบประเมินผลหลงัจากเขา้รับ

การสอนเสริม 
  

9. มีการประเมินผลการอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพโดยการใหค้ะแนน  P C R   
10. มีการประเมินผลการอบรมเขม้พเิศษชุดวชิาต่างๆ โดยการใหค้ะแนน      P C R   
11. มีการประเมินผลชุดวชิาฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะโดยการใหค้ะแนน    P C R    
12. มีการประเมินผลชุดวชิาฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะโดยใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและ

หลงัเรียนเพ่ือดูพฒันาการการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลประกอบการประเมินผล 
  

13. มีการออก/ปรับปรุงคุณภาพขอ้สอบตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นแผนการสอนแต่ละชุดวชิา   
14. มีการประเมินผลการสมัมนาเสริมโดยสงัเกตนกัศึกษา    
15. มีการประเมินผลการสมัมนาเสริมโดยการซกัถามนกัศึกษา   
16. มีการประเมินผลการสมัมนาเสริมโดยการตอบค าถามของนกัศึกษา   
17. มีการประเมินผลการสมัมนาเสริมโดยการใหค้ะแนนเก็บระหวา่งเขา้รับการสมัมนาเสริม   
18. มีการประเมินผลการสมัมนาเขม้โดยสงัเกตนกัศึกษา    
19. มีการประเมินผลการสมัมนาเขม้โดยการซกัถามนกัศึกษา   
20. มีการประเมินผลการสมัมนาเขม้โดยการตอบค าถามของนกัศึกษา   
21. มีการประเมินผลการสมัมนาเขม้โดยการใหค้ะแนนเก็บระหวา่งเขา้รับการสมัมนาเขม้   

 
หมายเหตุ : การให้คะแนน P C R ยอ่มาจาก Participation Contribution Result 
P   ยอ่มาจาก   Participation แปลวา่ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
C   ยอ่มาจาก   Contribution แปลวา่ การน าเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน ์
R   ยอ่มาจาก   Result แปลวา่ คุณภาพของผลงาน 
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ประเดน็ย่อยที ่6 คณาจารย์มกีารน าผลประเมนิมาปรับเปลีย่นการเรียนการสอนเพือ่พฒันาผู้เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ 
 ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในค าตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละกิจกรรมท่ีท่านมีการน าเสนอผลประเมินมา
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 

 
กจิกรรม 

การปฏบิัต ิ

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ
1. มีการน าผลการประเมินการสอนเสริมในชุดวชิาต่างๆ ท่ีมีการสอนเสริมมาใชใ้นการปรับเปล่ียน

การเรียนการสอน เช่น ทุกคร้ังท่ีสอนจบแต่ละเร่ืองจะใหน้กัศึกษาตอบค าถาม ถา้ไม่เขา้ใจ
ประเด็นใด ท่านจะอธิบายซ ้ า ฯลฯ 

  

2. มีการน าผลการประเมินการอบรมเขม้พิเศษในชุดวชิาต่างๆ ท่ีมีการอบรมเขม้พิเศษมาใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น น าเอาผลประเมินจากกิจกรรมท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท า
ล่วงหนา้มาก าหนดเน้ือหาท่ีจะบรรยายเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจใหก้บันกัศึกษา ฯลฯ 

  

3. มีการน าผลการประเมินการสอนเสริมพิเศษในชุดวชิาต่างๆ ท่ีมีการสอนเสริมพิเศษมาใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ เช่น เพ่ิมกิจกรรมให้
นกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินอ่อนกวา่คนอ่ืน สอนเสริมโดยเนน้ในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาไม่เขา้ใจ ฯลฯ 

  

4. มีการน าผลการประเมินการอบรมเขม้ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพมาใชใ้นการปรับเปล่ียนการ
เรียนการสอน เช่น เม่ือนกัศึกษาท ากิจกรรมรายบุคคล จะพบขอ้บกพร่องของนกัศึกษา แลว้น า
ขอ้บกพร่องนั้นมาอธิบาย  หรือใหกิ้จกรรมเพ่ิม  หรือบอกจุดบกพร่องเพ่ือใหน้กัศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมในเร่ืองนั้น ๆ ฯลฯ 

  

5. เม่ือไดรั้บแจง้จากนกัศึกษาเก่ียวกบัชุดวชิาท่ีมีเน้ือหายากแลว้ ท่านมีการน าขอ้ร้องเรียนดงักล่าวมา
ใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น จดัท าโสตทศัน์ใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน ทนัสมยัมากข้ึน 
ฯลฯ 

  

6. มีการน าผลการประเมินชุดวชิาฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะมาใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียนการสอน 
เช่น น าผลการประเมินมาปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบติัในภาคการศึกษาถดัไป ฯลฯ 

  

7. มีการน าผลการประเมินการสมัมนาเขม้ชุดวชิาบณัฑิตศึกษามาใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียนการ
สอน เช่น แนะน าแหล่งความรู้เพ่ิมเติม,ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความรู้เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะนกัศึกษา ฯลฯ 

  

8. มีการน าผลการประเมินการสมัมนาเสริมชุดวชิาบณัฑิตศึกษามาใชใ้นการปรับเปล่ียนการเรียน
การสอน เช่น แนะน าแหล่งความรู้เพ่ิมเติม,ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความรู้เป็นกรณี
พิเศษเฉพาะนกัศึกษา ฯลฯ 
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ประเดน็ย่อยที ่7 คณาจารย์มกีารวจิยัเพือ่พฒันาส่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พฒันาผู้เรียน 
1. ในรอบปีท่ีผา่นมาท่านมีการท าวจิยัเพือ่พฒันาส่ือใดต่อไปน้ี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ตามความเป็นจริง) 
   ต ารา  จ านวน... .. รายการ โปรดระบุ .................................................................................................................................                   
................................................................................................................................................................................................................... 
  เอกสารการสอน จ านวน......รายการ โปรดระบุ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
  ส่ือโสตทศัน์ จ านวน.....รายการ โปรดระบุ.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 

 วทิยกุระจายเสียง จ านวน... .. รายการ โปรดระบุ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................... 

 วทิยโุทรทศัน์ จ านวน... .. รายการ โปรดระบุ ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
   VCD/DVD จ านวน... .. รายการ โปรดระบุ ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
                CD ROM  จ านวน... .. รายการ โปรดระบุ ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
    e – Learning  จ านวน... .. รายการ โปรดระบุ ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
    อ่ืน ๆ จ านวน... .. รายการ โปรดระบุ .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................... 
       
2. โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละรายการเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อระดบัของการพฒันาผู้เรียน
จากการท าวจิยัเพือ่พฒันาส่ือของท่านดงัต่อไปน้ี 

รายการ 
ระดบัของการพฒันาผู้เรียน 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. ผูเ้รียนสามารถน าไปใชพ้ฒันาดา้นการประกอบ
อาชีพและหนา้ท่ีการงาน 

     

2. ผูเ้รียนสามารถน าไปใชพ้ฒันาดา้นการด าเนินชีวติ      
3. ผูเ้รียนสามารถน าไปใชพ้ฒันาดา้นสงัคมและอยู่
ร่วมในสงัคม 

     

 


