รายงานการวิจยั เรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ตัวชี้วดั ที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ประจาปี งบประมาณ 2551
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ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551

คำนำ
การวิจยั เรื่ อง ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้วดั ที่ 23
ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประจาปี
งบประมาณ 2551 จัดทาขึ้นจากการที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ได้
ให้ความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยกาหนดกรอบการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ 7 ประเด็นเพื่อประเมินผลหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในตัวบ่งชี้ ที่
23 ประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (มสธ.)
ให้ความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จึงต้องการให้มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุ ล่วงด้วยดีโดยได้รับความร่ วมมือคณาจารย์
สาขาวิช าต่า งๆ เจ้า หน้า ที่ ที่เกี่ ย วข้อง และนัก ศึ กษาที่ เข้า รั บการอบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์
วิชาชี พทุ กท่าน ที่ ได้ให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณทุ กท่าน มา ณ
โอกาสนี้
ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาวิจยั สถาบันทุกท่านที่กรุ ณาให้คาแนะนาอันเป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุ งงานวิจยั ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
คณะผูว้ จิ ยั
สิ งหาคม 2552

ชื่อเรื่องวิจัย

ผู้วจิ ัย
ปี ทีท่ าวิจัยแล้วเสร็จ

ก
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ตัวชี้วดั ที่ 23 ประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ประจาปี งบประมาณ 2551
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุย้ และผูอ้ ื่น
2552

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การวิจยั ครั้งนี้วตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยน
การสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่อประเมินและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชตามประเด็นการ
พิจารณา 7 ข้อตัวชี้ วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
การปฏิบตั ิงานของวิทยากร โดยจาแนกตามสาขาวิชาโดยจาแนกตามสาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชา
และเพื่ อเสนอแนะแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพของการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญในการ
จัดการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
การวิจยั ครั้งนี้กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จานวน 299
คน นักศึกษาที่เข้ารับอบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์วิชาชี พ จานวน 3,696 คน และเจ้าหน้าที่จาก
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง 8 หน่ วยงาน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามคณาจารย์
แบบสอบถามนักศึ กษาและแบบบันทึ กข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม การรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึ กษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe)
การทดสอบค่าไคสแควร์ และนาเสนอในรู ปตาราง

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีดงั นี้
1.1 หลักสู ตรที่เปิ ดสอน จานวน 75 หลักสู ตรจาแนกเป็ นระดับประกาศนียบัตร/ปริ ญญาตรี

ข
จานวน 53 หลักสู ตร ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 22 หลักสู ตร และในหลักสู ตรดังกล่าวมีการ
กาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนชุดวิชาเลือกเสรี /ค้นคว้าอิสระ จานวน 58 หลักสู ตร รวมทั้งสิ้ น 73 ชุดวิชา
1.2 ชุดวิชาที่เปิ ดสอนชุดวิชา จานวน 566 ชุดวิชา จาแนกเป็ นชุดวิชาระดับประกาศนียบัตร/
ปริ ญญาตรี จานวน 389 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 177 ชุ ดวิชา มีการผลิตและเปิ ด
สอนทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 42 ชุ ดวิชา แยกเป็ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 14 ชุ ดวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 28 ชุดวิชา
1.3 การจัดให้นกั ศึกษาเข้าฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีจานวน 6 สาขาวิชา 18 ชุดวิชา 27 ครั้ง มี
จานวนนักศึกษาเข้ารับการฝึ ก จานวน 1,908 คน
1.4 การจัดประสบการณ์วชิ าชีพให้กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 12 สาขาวิชา จานวน 36
ชุดวิชา จัดอบรม จานวน 198 ครั้ง มีนกั ศึกษาที่เข้ารับการอบรมจานวน 17,105 คน และมีการจัด
ประสบการณ์วิชาชีพให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 สาขาวิชา จานวน 29 ชุดวิชา จานวน 27
ครั้ง มีนกั ศึกษาเข้ารับการอบรม จานวน 2,341 คน
1.5 มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้คณาจารย์ 12 สาขาวิชา จานวน 345 เครื่ อง
และคณาจารย์ประจาส านักต่ างๆ จานวน 46 เครื่ อง จัดให้มี บริ การห้องคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ
นัก ศึ ก ษาที่ ศู น ย์วิ ท ยบริ ก ารจ านวน 10 ศู น ย์ท วั่ ประเทศจ านวน 40 เครื่ อ ง และจัด บริ ก ารห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา
ราชการ จานวน 10 เครื่ อง มีนกั ศึกษาเข้ารับบริ การ จานวน 2,900 คน
1.6 ผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด มสธ. มีจานวน 372,586 คน
2. ประเมินและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ของ
มหาวิท ยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราชตามประเด็ นการพิ จารณา 7 ข้อตัวชี้ วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร. โดย
จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า
2.1 ประเด็นที่ 1
2.1.1 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู ้ ความเข้าใจ รู ้เป้ าหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 96.2
2.1.2 เปรี ยบเทียบการมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้ าหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษาของคณาจารย์ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่
ระดับ .05
2.2 ประเด็นที่ 2
2.2.1 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น

ค
รายบุคคลระดับปริ ญญาตรี อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 76.9
2.2.2 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล ระดับปริ ญญาตรี แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหรื อการให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์/Internet
( = 10.221) และการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาต่างๆ ( =8.448)
2.2.3 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 93.5
2.2.4 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล ระดับบัณฑิตศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
ในทุกกิจกรรม
2.3 ประเด็นที่ 3
2.3.1 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญโดยการลดการถ่ายทอด ความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ รี ยน
อยูใ่ นระดับมากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 83.8-87.5)
2.3.2 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ โดยการลดการถ่ายทอด ความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน
แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05 ในทุกกิจกรรม
2.4 ประเด็นที่ 4
2.4.1 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์และนักศึกษาอยูใ่ นระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 85.0
2.4.2 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้อาจารย์และนักศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
2.5 ประเด็นที่ 5
2.5.1 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรี ยนรู้ ที่จดั ให้ผเู้ รี ยน และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และ
การประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 83.5
2.5.2 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับ
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สภาพการเรี ยนรู้ที่จดั ให้ผเู้ รี ยน และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้ โดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล แยกตามกลุ่ ม
สาขาวิ ช า พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ในกิ จ กรรมการ
ประเมินผลชุดวิชาฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะโดยการให้คะแนน P C R ( =11.908)
2.6 ประเด็นที่ 6
2.6.1 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 80.7
2.6.2 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมการนาผลการประเมินการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชี พมา
ใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เช่น เมื่อนักศึกษาทากิจกรรมรายบุคคล จะพบข้อบกพร่ อง
ของนักศึกษา แล้วนาข้อบกพร่ องนั้นมาอธิ บาย หรื อให้กิจกรรมเพิ่ม หรื อบอกจุดบกพร่ องเพื่อให้
นักศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติมในเรื่ องนั้น ๆ ฯลฯ ( = 7.280)
2.7 ประเด็นที่ 7
2.7.1 มีคณาจารย์ทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นา
ผูเ้ รี ยนทุกสื่ อ จานวน 237 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.3 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด และคณาจารย์มีการนา
ผลวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อไปพัฒนาผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 83.0
2.7.2 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและนาผล
ไปใช้พ ฒ
ั นาผูเ้ รี ยน (ระดับของการพัฒนาผูเ้ รี ยนจากการท าวิจยั เพื่ อพัฒนาสื่ อ) แยกตามกลุ่ ม
สาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
3. ประเมินและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากร โดยจาแนกตามสาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชา พบว่า
3.1 นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.54) รายการที่นกั ศึกษามีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมากที่สุด อันดับแรกคือเปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง ( X = 4.68 ) รองลงมาคือ อาจารย์มีความพร้อมที่จะสอน/
อบรม การแต่ ง กายมี ค วามเหมาะสม สามารถสรุ ป สาระส าคัญให้นัก ศึ ก ษาเกิ ดการเรี ย นรู ้ เปิ ด
โอกาสให้ทากิ จกรรมที่ มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ รี ยน สามารถถ่ ายทอดเนื้ อหาได้ชดั เจน
เข้า ใจง่ า ย มี ค วามผูก พัน และเอื้ อ อาทรต่ อ นัก ศึ ก ษา สามารถกระตุ ้นนัก ศึ ก ษาให้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรม มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
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เรี ยนรู้ สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ในสถานการณ์จริ งหรื อสถานการณ์จาลอง และการตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
3.2 ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรแยกตาม
สาขาวิชาที่สังกัด พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ
ศิลปศาสตร์ ( X = 4.57) ศึกษาศาสตร์ ( X = 4.58) นิติศาสตร์ ( X = 4.58) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
( X = 4.52) มนุษยนิเวศศาสตร์ ( X = 4.65) รัฐศาสตร์ ( X = 4.50) ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
( X = 4.55) และพยาบาลศาสตร์ ( X = 4.82) นักศึกษาสาขาวิชาที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก คือ วิทยาการจัดการ ( X = 4.44) เศรษฐศาสตร์ ( X = 4.42) นิเทศศาสตร์ ( X = 4.42) และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( X = 4.43)
3.3 เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร แยกตามสาขาวิชา
พบว่า มี แตกต่า งกันอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และเมื่ อทดสอบความแตกต่ างรายคู่
ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบว่า มีนกั ศึกษาสาขาวิชาที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีดงั นี้
3.3.1 ศิลปศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์
3.3.2 ศึกษาศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากวิทยาการจัดการและพยาบาลศาสตร์
3.3.3 วิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนิติศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์
และพยาบาลศาสตร์
3.3.4 นิติศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
3.3.5 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์
3.3.6 เศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์
3.3.7 มนุษยนิเวศศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ
3.3.8 รัฐศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์
3.3.9 ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์
3.3.10 นิเทศศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากมนุษยนิเวศศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์
3.3.11 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นแตกต่างจากพยาบาลศาสตร์ และ
มนุษยนิเวศศาสตร์
3.3.12 พยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษาเกือบทุกสาขาวิชา
ยกเว้น มนุษยนิเวศศาสตร์
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3.4 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร แยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบว่า มีนกั ศึกษากลุ่มสาขาวิชาที่มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีดงั นี้
3.4.1 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.4.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.4.3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความคิดเห็น แตกต่างจากกลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะแนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพของการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1.1 ผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู ้ ความเข้าใจ รู ้เป้ าหมายของการจัด
การศึ ก ษา และหลัก สู ตรการศึ กษาอุ ดมศึ ก ษา อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด แต่ข ้อมูล ที่ เกี่ ย วกับ การจัด
การศึกษาและหลักสู ตรการศึ กษาอุ ดมศึ กษา มีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา เช่ น กรอบมาตรฐาน
คุ ณวุฒิระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 (TQF) เป็ นต้น ดัง นั้นมหาวิท ยาลัย ควรส่ งเสริ มให้
คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้ าหมายของการจัด การศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา
ให้ทนั สมัยมากยิง่ ขึ้นโดยจัดสัมมนาทางวิชาการ จัดทาข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทาง
Web page ของมหาวิทยาลัย เสี ยงตามสาย หรื อข่าวรายวัน เป็ นต้น
1.2 มหาวิทยาลัยควรกาหนดเป็ นมาตรการหรื อแนวปฏิบตั ิให้คณาจารย์มีการวิเคราะห์
ศัก ยภาพของผู้เ รี ย นและเข้า ใจผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุ ค คลในระบบการเรี ย นการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิ จกรรมการสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษ การ
สอนเสริ มผ่าน Internet/ดาวเทียม และการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุ ดวิชาต่าง ๆ ที่มีผลการวิจยั อยูใ่ น
ระดับน้อย
1.3 มหาวิทยาลัยควรส่ งเสริ มให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ให้มากยิง่ ขึ้นโดยจัดสัมมนา หรื อจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การจัดการเรี ยนการสอนด้วยระบบ e-Learning การสอนผ่าน CD เสี ยง การ
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สอนผ่า น VCD เป็ นต้น หรื อก าหนดเป็ นนโยบายให้ค ณาจารย์ส าขาวิช าต่ า งๆ ตอบข้อซัก ถาม
ปัญหา หรื อแนะแนวทางการเรี ยนและปั ญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษา โดยผ่าน
ทางกระดานสนทนาในระบบ Internet โดยอาจกาหนดเป็ นช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละวัน เป็ นต้น
1.4 มหาวิทยาลัยควรกาหนดเป็ นมาตรการหรื อแนวปฏิบตั ิให้คณาจารย์มีการ
ประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน และอิงพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู้โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในระบบการเรี ยนการสอนทางไกลของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยอาจ
จัด ท าเป็ นแบบการประเมิ น ผล(กลาง) ที่ ไ ด้ม าตรฐานเพื่ อ ใช้ป ระเมิ น ในกิ จกรรมต่ า งๆ ที่ ท าง
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.5 มหาวิทยาลัยควรนาผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนเสริ ม การจัด
อบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์วิชาชี พ การสอนเสริ มพิเศษ การอบรมเข้มพิเศษ แจ้งให้คณาจารย์
ทราบทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม เพื่อนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพ
1.6 มหาวิทยาลัยควรนาผลการวิจยั การประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญนี้ เผยแพร่ ให้คณาจารย์ทราบ โดยอาจแจ้งผลการวิจยั ให้สภาวิชาการทราบ หรื อ
แจ้งประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาทราบเพื่อแจ้งคณาจารย์ในสาขาวิชา หรื อนาผลการวิจยั
เผยแพร่ ทาง Web page ของมหาวิทยาลัยทั้งในระบบ Intranet และ Internet เพื่อให้คณาจารย์นาผล
การประเมินไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
1.7 มหาวิทยาลัยควรกาหนดเป็ นนโยบายส่ งเสริ มให้คณาจารย์มีการทาวิจยั เพื่อพัฒนา
สื่ อต่างๆ และมีนโยบายส่ งเสริ มให้สาขาวิชาประเมินผลชุดวิชาทุกชุดวิชาที่เปิ ดสอนให้มากยิง่ ขึ้น
เพื่อนาผลไปใช้พฒั นาสื่ อ/ผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น

2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ในการทาวิจยั ครั้งนี้มีการจัดเก็บข้อมูลจากคณาจารย์ที่ทาการสอนใน 12 สาขาวิชา
เท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชยังมีคณาจารย์ประจาสานักเทคโนโลยีการศึกษา และ
คณาจารย์สานักทะเบียนและวัดผล ที่ทาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับชุดวิชา สื่ อการสอนและการวัดผล
ประเมินผลการศึกษาซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการศึกษาทางไกล ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปควร
มีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากคณาจารย์ประจาสานักด้วย
2.2 การประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนการสอน

ซ
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เกี่ ยวข้องกับคณาจารย์สาขาวิชา/สานัก ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรมีนโยบายให้จดั ทาเป็ นชุดโครงการวิจยั ที่ดาเนินการวิจยั การประเมินประสิ ทธิ ภาพของการสอน
โดยสาขาวิชา/สานัก เพื่อใช้เป็ นข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา/สานัก
2.3 การประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยน
การสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เกี่ ยวข้องกับหลายหน่ วยงาน เช่ น สาขาวิชา สานัก
ต่างๆ เนื่ องจากมหาวิทยาลัยมีลกั ษณะรวมบริ การประสานภารกิ จ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับ
การจัด การเรี ย นการสอนจึ ง กระจายอยู่ ต ามภารกิ จ และพัน ธกิ จ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ดัง นั้ น
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ส าคัญ ของมหาวิ ท ยาลัย ให้ เ ป็ นระบบเดี ย วกัน ง่ า ยต่ อ การค้น คว้า และเป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานใช้
ประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
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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.

ฌ

สารบัญ
หน้ า
คานา
บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร………………………………………………………………….
สารบัญ................................................................................................................................
สารบัญตาราง......................................................................................................................
บทที่ 1 บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจยั ..................................................
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั ………………………………………………………..
3. ขอบเขตการวิจยั ....................................................................................................
4. ข้อจากัดในการวิจยั ................................................................................................
5. นิยามเชิงปฏิบตั ิการ..............……………………………………………………..
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ....................................................................................
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
1.1 ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย.................................................
1.2 การแบ่งส่ วนราชการ………………………………………………………...
1.3 การจัดการศึกษา...............................................................................................
1.4 ระบบการเรี ยนการสอน……………………………………………………...
1.5 ระบบการบริ การการศึกษา..............................................................................
1.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา.....................................................................
1.7 การผลิต/ปรับปรุ งชุดวิชา……………………………………………………..
2. ประเด็นการประเมินผล
2.1 คาอธิบาย.........................................................................................................
2.2 ประเด็นในการพิจารณา 7 ข้อ………………………………………………..
2.3 เกณฑ์การให้คะแนน………………………………………………………...
2.4 ข้อมูลที่ตอ้ งการ……………………………………………………………...

ก
ฌ
ฏ
1
2
2
3
4
7

8
9
10
12
23
29
35
39
40
40
40

ญ

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3.1 ความหมายกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ……………………...
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ............................
3.3 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ……………………………
3.4 ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ………
3.5 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ…..
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ.........................................................................................
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ.......................................................................................
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร/กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล............................
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล..............................................................
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล....................................................................................
4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล..........................................................................................
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช ..............................................................................................
2. ผลการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร. ……………………….
3. ผลการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร......................................................................
บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการวิจยั
1.1 สรุ ปผลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช...........................................................................................

41
41
43
46
47
49
66
72
74
74
75

80

91
129

147

ฎ

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
1.2 สรุ ปผลและเปรี ยบเทียบการประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญในการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชตาม
ประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร.…….…………………….
1.3 สรุ ป ผลและเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากร โดยจาแนกตามสาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชา ………...
2. อภิปรายผลการวิจยั
2.1 ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช……………………………………………………………
2.2 การประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนการ
สอนของมหาวิท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราชตามประเด็นการพิ จารณา 7 ข้อ
ตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร.............................................................................
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร.............
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลของหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป................................................................
บรรณานุกรม.......................................................................................................................
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร.......................................
ภาคผนวก ข ความประทับใจในการจัดกิจกรรมด้านการเรี ยนการสอน.............................
ภาคผนวก ค แบบสอบถาม
1. แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา.............................................................................
2. แบบสอบถามสาหรับคณาจารย์.............................................................................

148
151

154

156
168

170
172
173

179
182
184
186

ฏ

สารบัญตาราง
ตารางที่
รายการ
4.1 จานวนการจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา นักศึกษาปริ ญญาตรี
(แยกตามสาขาวิชา) ปี การศึกษา 2/2550 และการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การ....................................................................................
4.2 จานวนหลักสู ตรที่กาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนชุดวิชาเลือกเสรี /ค้นคว้าอิสระ
แยกตาม สาขาวิชา.................................................................................................
4.3 จานวนหลักสู ตรที่เปิ ดสอนปี การศึกษา 2550.......................................................
4.4 จานวนชุดวิชาที่เปิ ดสอนปี การศึกษา 2550...........................................................
4.5 ข้อมูลการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพให้นกั ศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ปี งบประมาณ 2551............................................................................
4.6 ข้อมูลการจัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา
ที่ 2/2550.............................................................................................................
4.7 ข้อมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บณั ฑิตศึกษา ปี งบประมาณ 2551....................
4.8 จานวนชุ ดวิชาที่มีการเรี ยนการสอนทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Learning)
ปี การศึกษาที่ 2/2550............................................................................................
4.9 จานวน ค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้ารับการสอนเสริ ม และ
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์สอนเสริ ม.............................
4.10 จานวนและค่าร้อยละของคณาจารย์เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสู งสุ ด และ
ประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช................................
4.11 จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาแยกตามวัน/เดือน/ปี ที่จดั อบรมชุ ดวิชา
ประสบการณ์วชิ าชีพ............................................................................................
4.12 จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เกี่ยวกับเพศและอายุ............
4.13 จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เกี่ยวกับหลักสู ตรที่เข้า
ศึกษา.......................... ........................................................................................
4.14 จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เกี่ยวกับปี การศึกษาที่เข้า
ศึกษา....................... ...........................................................................................
4.15 จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี แยกตามสาขาวิชาที่เข้า
ศึกษา........................ ...........................................................................................

หน้ า

80
81
82
83
84
85
86
87
89
91
93
94
95
96
97

ฐ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
รายการ
4.16 จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เกี่ยวกับภูมิลาเนาปั จจุบนั ....
4.17 จานวนและค่าร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีต่อระบบ
การเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวม...................
4.18 จานวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีความรู ้ ความเข้าใจ รู้เป้ าหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา (ประเด็นที่ 1).................................
4.19 เปรี ยบเทียบการมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้ าหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษาของคณาจารย์ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา(ประเด็นที่ 1)
4.20 จานวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและ
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล (ประเด็นที่ 2) (ระดับปริ ญญาตรี )..............................
4.21 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล ระดับปริ ญญาตรี แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 2)……………
4.22 จานวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและ
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ระดับบัณฑิตศึกษา (ประเด็นย่อยที่ 2).....................
4.23 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล ระดับบัณฑิตศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 2)…………
4.24 จานวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ายทอด ความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน ประเด็นที่ 3 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ).........
4.25 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ โดยการลดการถ่ายทอด ความรู ้ เพิม่ การปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา ประเด็นที่ 3 (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)..
4.26 จานวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา (ประเด็นที่ 4)....................................
4.27 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
ของอาจารย์และนักศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 4 ) ………………

หน้ า
98
98
99
101
101
102
103
104

105

106
109
111

ฑ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
รายการ
4.28 จานวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ น
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู้โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ประเด็นที่ 5).............................................
4.29 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรี ย นรู้ ที่จดั ให้ผูเ้ รี ยน และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ย น เป็ นการประเมินเพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู้ โดยคานึ งถึ งความ
แตกต่างระหว่างบุคคล แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 5 )………...............
4.30 จานวนและค่าร้อยละของคณาจารย์มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ (ประเด็นที่ 6)..............................
4.31 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 6)……….
4.32 จานวนภาระงานคณาจารย์ ในการผลิตชุดวิชา/ปรับปรุ งชุดวิชา/ ผลิตชุดวิชา
e-Learning ปี การศึกษาที่ 2/2550 และ 1/2551 แยกตามสาขาวิชา (คณาจารย์ 1
ท่านอาจมีการผลิตชุดวิชา มากกว่า 1 ชุดและสามารถไปผลิตชุดวิชาใน
สาขาวิชาอื่นได้แต่ไม่เกิน 3 หน่วย/ภาคการศึกษา) (ประเด็นที่ 7 )……………..
4.33 คณาจารย์มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นา
ผูเ้ รี ยน (ระดับของการพัฒนาผูเ้ รี ยนจากการทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อ) (ประเด็นที่ 7)...
4.34 เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไป
ใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน (ระดับของการพัฒนาผูเ้ รี ยนจากการทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อ) แยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา(ประเด็นที่ 7 ) …………………………………………..
4.35 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
การปฏิบตั ิงานของวิทยากร (ภาพรวม) ………………………………………
4.36 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากร.........................................................................................................
4.37 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากร.........................................................................................................

หน้ า

112

115
118
121

124
128

128
129
131
132

ฒ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
รายการ
4.38 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากร.........................................................................................
4.39 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากร.........................................................................................................
4.40 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพเกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากร.........................................................................................
4.41 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากร.........................................................................................
4.42 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากร........................................................................................
4.43 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากร.........................................................................................................
4.44 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร......................................................................
4.45 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากร.........................................................................................................
4.46 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร......................................................................
4.47 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากร........................................................................................
4.48 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากร แยกตามสาขาวิชา (ภาพรวม) ...............................................................
4.49 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากรแยกตามสาขาวิชา...................................................................................
4.50 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากรแยกตามกลุ่มสาขาวิชา.............................................................................

หน้ า
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
144

ณ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ผนวก .1 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ความคิดเห็น
ของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร แยกตามสาขาวิชา
ผนวก.2 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ความคิดเห็น
ของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร แยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา

179
181

บทที่ 1

บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
ในยุคปฏิรูปการศึกษา เป็ นช่ วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นในสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
วิธีการจัดการเรี ยนการสอน จึงได้ปรับเปลี่ยนไปตามบริ บทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างและ
พัฒนากาลังคนที่มีความสามารถ มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา และตระหนักถึงปั ญหาที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อจะนาไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และการเมืองของประเทศ เมื่อมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คาว่า “ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ” ได้ถูกบัญญัติข้ ึนใน หมวด 4
มาตรา 22 ว่าด้วย “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถื อว่า ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ได้ให้ความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยกาหนดกรอบการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเพื่อประเมินผลหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในตัวบ่งชี้ ที่ 23 ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คือ “อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยมีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่คานึงถึงความ
แตกต่างเฉพาะตัวของนิ สิตนักศึกษา และการจัดให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มากที่สุด เช่น การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ คว้าวิจยั โดยอิสระในรู ปโครงการวิจยั ส่ วนบุคคล การ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเลือกเรี ยนได้หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ การเปิ ดรายวิชาเลือก
เสรี ที่ ค รอบคลุ ม องค์ค วามรู ้ ต่ า งๆ จ านวนหน่ ว ยกิ ต หรื อ จ านวนชั่ว โมงเรี ย นในภาคปฏิ บ ัติ ใ น
ห้องปฏิ บตั ิการ รวมทั้งมีการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุ ม
เชิ งปฏิบตั ิ จัดทาโครงงาน มีการเรี ยนการสอนทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุด
และระบบสื บค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง”
มหาวิท ยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช (มสธ.)ให้ความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ จึงต้องการให้มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสาคัญ โดยกาหนด
ประเด็นในการประเมิน 7 ข้อ คือ 1) คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้เป้ าหมายของการจัดการศึกษา
และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา 2) คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคล 3) คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการ
ลดการถ่ายทอดความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ รี ยน 4) คณาจารย์มี
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผูเ้ รี ยน 5) คณาจารย์มีการ
ประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู้ รี ยน และอิงพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู้โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 6) คณาจารย์มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 7) คณาจารย์มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้
พัฒนาผูเ้ รี ยน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(โครงสร้ า งหลักสู ตรการเรี ย นการสอนในประเด็นจานวนหน่ วยกิ ตหรื อจานวนชั่วโมงเรี ย นใน
ภาคปฏิบตั ิ จานวนหลักสู ตรที่เปิ ดสอน ชุ ดวิชาที่เปิ ดสอน ชุ ดวิชาเลือกเสรี /ค้นคว้าอิสระ จานวน
ชัว่ โมง/สถิ ติการอบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พ จานวนชุ ดวิชาที่ มีการเรี ยนการสอนทาง
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) จานวนชั่วโมงที่ เปิ ดให้บริ การให้นักศึ กษาใช้ห้องคอมพิวเตอร์
จานวนผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด)
2.1 เพื่อประเมินและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการ
เรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวชี้ วดั ที่ 23 ของ
ก.พ.ร.
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
ประจากลุ่มในการจัดกิจกรรมด้านการเรี ยนการสอน โดยจาแนกตามสาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชา
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญใน
การจัดการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 การวิจยั ครั้งนี้มุ่งประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
3.2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นคณาจารย์ประจาสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุ โ ขทัยธรรมาธิ ราช ที่
ทาหน้าที่จดั การเรี ยนการสอน 12 สาขาวิชา จานวน 299 คน และนักศึกษา จานวน 3,696 คน
3.3 ตัวแปรสาคัญในการประเมิน ประกอบด้วย
3.3.1 ข้อมู ลต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในประเด็นจานวนหน่วยกิตหรื อจานวนชัว่ โมง
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เรี ยนในภาคปฏิบตั ิ จานวนหลักสู ตรที่เปิ ดสอนชุ ดวิชาเลื อกเสรี /ค้นคว้าอิสระ จานวนชัว่ โมง/สถิ ติ
การอบรมเข้ม ชุ ด วิ ช าประสบการณ์ วิช าชี พ จ านวนชุ ด วิช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนทางเครื อข่ า ย
คอมพิ วเตอร์ (Internet) จานวนชั่วโมงที่ เปิ ดให้บ ริ ก ารให้นัก ศึ ก ษาใช้ห้องคอมพิวเตอร์ จานวน
ผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด
3.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยมีประเด็นการพิจารณา 7 ข้อ ของตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร. ประกอบด้วย
1) คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้ เป้ าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสู ตร
การศึกษาอุดมศึกษา
2) คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
3) คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดย
การลดการถ่ายทอดความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน
4) คณาจารย์มี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใ นการพัฒนาการเรี ย นรู้ ของ
ตนเองและผูเ้ รี ยน
5) คณาจารย์มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่
จัดให้ผเู้ รี ยน และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และการประเมิน
เพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
6) คณาจารย์มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพ และคณาจารย์มีก ารวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พ ฒ
ั นา
ผูเ้ รี ยน
7) คณาจารย์มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นา
ผูเ้ รี ยน
3.3.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรประจา
กลุ่มในการจัดกิจกรรมด้านการเรี ยนการสอน

4. ข้ อจากัดในการวิจัย
การเปรี ยบเทียบข้อมูลการประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ในการเรี ย นการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิ ราชตามประเด็นการพิ จารณา 7 ข้อ ของ
ตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร. แยกตามกลุ่มสาขาวิชา นั้นเนื่ องจากคณาจารย์แต่ละสาขาวิชามีนอ้ ยพอจัด
กลุ่มสาขาวิชาแล้วนาไปเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติไคสแควร์ ทาให้ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงในการทา
ไคสแควร์ ผลที่ได้จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง
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5. นิยามเชิงปฏิบัติการ
การประเมินประสิ ทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ หมายถึง การตรวจสอบ
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ตามประเด็น
การพิจารณา 7 ข้อของตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร. รายละเอียดระบุไว้ในขอบเขตของการวิจยั
กระบวนการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยดึ หลักว่าผูเ้ รี ยนทุก
คนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด โดยกระบวนการ
จัดการศึกษาจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หมายถึง มหาวิทยาลัยเปิ ดที่
ใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่เอื้ออานวยให้นกั ศึกษาสามารถใช้เวลาว่างศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
มาเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ โดยนักศึกษาสามารถศึกษาจากสื่ อประสมประเภทสิ่ งพิมพ์ในรู ปแบบของ
เอกสารการสอน แบบฝึ กปฏิบตั ิ เทปเสี ยงประกอบชุ ดวิชา และหนังสื ออ่านประกอบต่างๆ รายการ
วิทยุกระจายเสี ยง รายการวิทยุโทรทัศน์ และการสอนเสริ มตามศูนย์บริ การการศึกษา
คณาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่ทาหน้าที่สอนในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
คณาจารย์ มีความรู้ ความเข้ าใจรู้ เป้าหมายของการจั ดการศึ กษา และหลักสู ตรการศึ กษา
อุดมศึกษา หมายถึง คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีความรู้ความเข้าใจรู้เป้ าหมายของ
การจัดการศึกษา หลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาทางไกล
คณาจารย์ มี การวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุ คคล หมายถึ ง
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลตามกิ จกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จัดขึ้นโดยยึด
หลักความสอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
คณาจารย์ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยการลดการ
ถ่ ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบัติจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างผู้เรี ยน หมายถึ ง คณาจารย์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ใน
กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จัดขึ้นในระบบการเรี ยนการ
สอนทางไกลเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ โดยผูส้ อนมีการลดการถ่ายทอดความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน
คณาจารย์ มี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยีใ นการพัฒ นาการเรี ยนรู้ ของตนเองและ
ผู้เรียน หมายถึง คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
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การพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผูเ้ รี ยนในกิ จกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่ มสธ.จัดขึ้นใน
ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล
คณาจารย์ มี ก ารประเมิ นผลการเรี ยนการสอนที่ส อดคล้ อ งกับ สภาพการเรี ยนรู้ ที่จั ด ให้
ผู้เรี ยน และอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ และการประเมินเพื่อ
ตั ด สิ นผลการเรี ยนรู้ โดยค านึ ง ถึ ง ความ แตกต่ างระหว่ างบุ ค คล หมาย ถึ งคณาจารย์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชมีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้
ที่ จ ั ด ให้ ผู้ เ รี ยน และอิ ง พั ฒ นาการของผู้ เ รี ยน ในกิ จ กรรมการจั ด การเรี ยนการสอนที่
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จัดขึ้นในระบบการเรี ยนการสอนทางไกล
คณาจารย์ มี ก ารนาผลประเมินมาปรั บ เปลี่ยนการเรี ย นการสอนเพื่อพัฒ นาให้ เต็มตาม
ศักยภาพ หมายถึง คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการนาผลประเมินในกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ มสธ.จัดขึ้นในระบบการเรี ยนการสอนทางไกลมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการ
สอนเพื่อพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
คณาจารย์ มี ก ารวิจั ยเพื่อ พัฒ นาสื่ อ การเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยนและนาผลไปใช้ พัฒ นาผู้ เรี ย น
หมายถึง คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
และนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
กลุ่ มสาขาวิ ชาสั งคมศาสตร์ หมายถึ ง สาขาวิชาที่ เปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ประกอบด้วย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมายถึง สาขาวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประกอบด้วย สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ หมายถึง สาขาวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การสอนเสริ มแบบปกติ หมายถึ ง กิ จกรรมทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัยจัดให้มีข้ ึ นเพื่อมุ่ง
เสริ ม เนื้ อหาสาระในเอกสารการสอนหรื อสื่ ออื่น ๆ ที่นกั ศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง ให้นกั ศึกษามี
ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มมากยิง่ ขึ้น โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็ นอาจารย์ส อนเสริ ม ทั้ง นี้ การเข้ารั บฟั งการสอนเสริ ม
นักศึกษาไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
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การสอนเสริ ม แบบเข้ ม พิเ ศษ หมายถึ ง กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างวิ ช าการที่ มุ่ ง เน้ น ให้
นักศึกษาได้รับการเสริ มหรื อเพิ่มเติมความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจของนักศึกษาให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนอกเหนื อจากการศึกษาจากสื่ อเอกสารการสอน หรื อสื่ อ
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมาแล้ว
การอบรมเข้ มชุ ดวิชาประสบการณ์ วชิ าชี พ หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบตั ิการที่มหาวิทยาลัย
กาหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ ดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พทุกสาขาวิชาในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ นภาคทฤษฎีโดยนักศึกษาต้องเข้าสอบในสนามสอบ และภาคปฏิบตั ิที่นกั ศึกษาทุกคนต้อง
เข้า อบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ ก าหนดให้ มี ระยะเวลาในการเข้า อบรมจานวน 4 ½ วัน
นักศึกษาทุกสาขาวิชาจะสามารถลงทะเบียนเรี ยนชุ ดวิชาดังกล่ าวได้ในภาคการศึ กษาที่ คาดว่าจะ
สาเร็ จการศึกษา หรื อเหลือชุ ดวิชาไม่เกิน 3 ชุ ดวิชาสุ ดท้าย ทั้งนี้ กาหนดให้มีการประเมินผลคะแนน
นักศึกษาระหว่างการเข้าอบรมเข้มฯ และการสอบภาคปฏิบตั ิในสนามสอบ เท่ากับ 60:40
การอบรมเข้ มพิเศษชุ ดวิชา หมายถึง การจัดอบรมในชุ ดวิชาที่มีเนื้ อหาค่อนข้างยากเพื่อให้
ความช่ วยเหลือนักศึกษาที่ศึกษาชุ ดวิชาในโครงสร้างหลักสู ตรเหลื อไม่เกิ น 3 ชุ ดวิชาสุ ดท้ายก็จะ
สาเร็ จการศึกษาหรื อนักศึกษาที่ใกล้จะหมดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรแต่ยงั สอบไม่ผา่ นใน
ชุดวิชาที่จดั อบรมเข้มพิเศษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาค การศึกษาให้มีโอกาสสาเร็ จการศึกษาตาม
ระยะเวลาการอบรมจานวน 4 ½ วัน หรื อ 2 ½ วัน โดยให้อยู่ในดุ ลยพินิจของสาขาวิชาที่จดั การ
อบรมเข้มพิเศษในวันสุ ดท้ายของการอบรมมีการจัดสอบเพื่อประมวลผลสอบ เสมือนการเข้าสอบ
ในสนามสอบจริ ง ทั้งนี้ การเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษให้นกั ศึกษาสมัครเข้าอบรมตามความสมัคร
ใจของนักศึกษา
การให้ ค ะแนน P C R (Participation Contribution Result) หมายถึ ง รู ป แบบการ
ประเมิ น ผลที่ ม หาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ใช้ใ นการประเมิ น ผลการอบรมเข้ม ชุ ด วิ ช า
ประสบการณ์วชิ าชีพของสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งมีความหมายคือ
P ย่อมาจาก Participation แปลว่า การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
C ย่อมาจาก Contribution แปลว่า การนาเสนอความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
R ย่อมาจาก Result แปลว่า คุณภาพของผลงาน
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากรประจากลุ่มในการ
จั ด กิ จ กรรมด้ า นการเรี ย นการสอน หมายถึ ง ความพึ ง พอใจต่ อ ระบบการเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัย
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สุ โขทัยธรรมาธิราช และความคิดเห็นต่อการเรี ยนการสอนของอาจารย์ดว้ ยการถ่ายทอดความรู ้ของ
วิทยากร การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ การสรุ ปสาระสาคัญการเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
ทากิจกรรรมฝึ กปฏิบตั ิ การใช้เอกสารประกอบการสอน ความเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เป็ นต้น

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1 นาผลการวิจยั ไปกาหนดเป็ นมาตรการ หรื อแนวทางส่ งเสริ มให้มหาวิทยาลัยมีการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนทางไกล
6.2 นาผลการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจ ัย เรื่ อ งประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บ ัติ ร าชการ
ตัวชี้วดั ที่ 23 ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ประจ าปี งบประมาณ 2551 ผู้ วิ จ ั ย ได้ ศึ ก ษ าข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ การจั ด การเรี ยนการสอน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญและข้อมูลเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา โดยลาดับเนื้ อหาการ
นาเสนอดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2. ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้ วดั ที่ 23 ประสิ ท ธิ ภาพของการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ย นเป็ น
สาคัญ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. ข้ อมูลเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1.1 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.1.1 ปณิธาน
มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชในฐานะที่ เ ป็ มหาวิท ยาลัย ในระบบเปิ ด ยึ ด
หลักการศึกษาตลอดชี วิต มุ่งพัฒนาคุ ณภาพของประชาชนทัว่ ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผปู ้ ระกอบ
อาชี พ และขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผูส้ าเร็ จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของ
บุค คลและสั ง คม ด้วยการจัดระบบการเรี ย นการสอนทางไกล ซึ่ งใช้สื่ อการสอนทางไปรษณี ย ์
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และวิธีการอื่น ที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งเข้า
ชั้นเรี ยนตามปกติ
1.1.2 วิสัยทัศน์
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช เป็ นมหาวิ ท ยาลัย เปิ ดที่ ใ ช้ร ะบบการศึ ก ษา
ทางไกลชั้นนาของโลก ให้การศึกษาตลอดชีวติ สาหรับทุกคน (กองแผนงาน 2552 : 3-1)
1.1.3 พันธกิจ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช มี 4 พันธกิจหลักที่สาคัญที่รับใช้สังคม คือ
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(1) พัฒนาการเรี ย นการสอนทางไกล โดยมุ่ งผลิ ตบัณฑิ ต ทุ กระดับ เพื่ อตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ (2) พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่ สง
คมแห่ งการเรี ยนรู ้ และสังคมฐานความรู้ (3) วิจยั เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาองค์ความรู ้ และภูมิปัญญา
ไทย (4) อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และมี พ นั ธกิ จ สนับ สนุ น 1 พัน ธกิ จ ซึ่ งเป็ นพัน ธกิ จ ที่
เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย ที่ทาหน้าที่สนับสนุ นการดาเนิ นงานของทุกพันธกิ จ
และการพัฒนาองค์กรโดยรวม (กองแผนงาน 2552 : 3-1)
1.2 การแบ่ งส่ วนราชการ
มหาวิทยาลัยแบ่งส่ วนราชการออกเป็ นดังนี้
1.2.1 สาขาวิชาต่ างๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1.2.2 สถาบัน สานักต่ างๆ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานสนับสนุน ทาหน้าที่ประสานงานการ
จัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย (สานักทะเบียนและวัดผล 2551 : 9-11) ดังนี้
1)
2)
3)
4)

สานักวิชาการ
สานักทะเบียนและวัดผล
สานักบรรณสารสนเทศ
สานักบัณฑิตศึกษา
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

สานักบริ การการศึกษา
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
สานักคอมพิวเตอร์
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สานักพิมพ์
สานักการศึกษาต่อเนื่อง

1.2.3 ศูนย์ วิทยพัฒนา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา จานวน 10
ศูนย์ เพื่อให้บริ การด้านการเรี ยนการสอน และบริ การวิชาการกระจายไปสู่ ส่วนภูมิภาคครอบคลุ ม
พื้นที่ทวั่ ประเทศ โดยแต่ละศูนย์มีขอบเขตการบริ การครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง 5-10 จังหวัด ดังนี้
(ศูนย์ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา 2551:2)
1) ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชลาปาง
2) ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชสุ โขทัย
3) ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์
4) ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชอุดรธานี
5) ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชอุบลราชธานี
6) ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชนครนายก
7) ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรี
8) ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชจันทบุรี
9) ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชนครศรี ธรรมราช
10) ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชยะลา
1.3 การจัดการศึกษา
1.3.1 การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ใช้ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่นกั ศึกษา ด้วยการจัดสาระของหลัก สู ตรเป็ นชุ ดวิชาที่บูรณาการเนื้ อหา
สาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธ์กนั เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างมีระบบในรู ปของชุด
การสอน เรี ยกว่า “ชุ ดวิชา” ซึ่ งแต่ละชุ ดวิชามี ค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ตทวิภาค ชุ ดวิชาหนึ่ งแบ่ง
หน่วยการสอนออกเป็ น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษา
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ปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร และระดับปริ ญญาตรี จะต้องลงทะเบียนเรี ยนอย่างน้อย 1 ชุ ดวิชาแต่ไม่เกิน 3
ชุ ดวิชา ส่ วนระดับบัณฑิ ตศึ กษาจะต้องลงทะเบี ยนเรี ยนอย่างน้อย 1 ชุ ดวิชาแต่ไม่เกิ น 2 ชุ ดวิช า
จนกว่า จะครบจานวนชุ ด วิช าตามที่ ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ตร โดยมี ระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เท่ า ของ
ระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสู ตร
หลักสู ตรที่มหาวิทยาลัยจัดสอนที่ 6 ระดับ คือ
หลักสู ตรประกาศนียบัตร 1 ปี และ 2 ปี
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง 2 ปี และ 3 ปี
หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสู ตรปริ ญญาโท
หลักสู ตรปริ ญญาเอก
ทุกหลักสู ตรที่เปิ ดสอน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ได้รับรอง
คุณวุฒิของผูส้ าเร็ จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเท่ากับคุณวุฒิของผูจ้ บการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยของรัฐโดยทัว่ ไปและหากเข้ารับราชการจะได้รับบรรจุเป็ นข้าราชการพลเรื อนใน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนเช่นเดียวกับผูส้ าเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น
1.3.2 หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชจั ด การเรี ย นการสอน 12 สาขาวิ ช า ได้แ ก่
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ เศรษฐศาสตร์
มนุ ษ ยนิ เวศศาสตร์ รั ฐศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ์ นิ เทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ ในปี การศึกษา 2550 เปิ ดสอนจานวน 75 หลักสู ตร แบ่งเป็ นหลักสู ตร
ระดับ ประกาศนี ย บัต ร 6 หลัก สู ต ร ระดับ ปริ ญ ญาตรี 47 หลัก สู ต ร และระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก) 22 หลักสู ตร (สานักวิชาการ 2550)
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จานวนหลักสู ตร
สาขาวิชา

ปริญญา
เอก

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
3. สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ
4. สาขาวิชานิติศาสตร์
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
6. สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
8. สาขาวิชามนุษยนิเวศ
ศาสตร์
9. สาขาวิชารัฐศาสตร์
10.สาขาวิชาส่ งเสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์
11. สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รวม

1
-

2
6
2

1
-

5
4
10

ประกาศ
นีย
บัตร
4
-

-

3

-

2
6

2
-

4
9

-

1

-

1

-

2

-

1
1

-

3
6

-

4
7

-

1
2

-

2
5

-

3
7

-

1

-

1

-

2

-

-

-

2

-

2

1

20

1

47

6

75

ปริญญา ประกาศนีย
โท
บัตรบัณฑิต

ปริญญา
ตรี

รวม
11
12
13

1.4 ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1.4.1 ระดับปริญญาตรี
มหาวิ ท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราชใช้ร ะบบการศึ ก ษาที่ เ อื้ อ อานวยให้นัก ศึ ก ษา
สามารถใช้เวลาว่างศึกษาด้วนตนเองโดยไม่ตอ้ งมาเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ เป็ นวิธีการศึกษาด้วยระบบ
การศึกษาที่เรี ยกว่า “ระบบการศึกษาทางไกล”
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ระบบการศึ ก ษาทางไกลเป็ นระบบการศึ ก ษาที่ เปิ ดโอกาสให้นัก ศึ ก ษาที่ อยู่ใ น
ท้องถิ่นต่างๆ สามารถศึกษาหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามความพร้อม ความสะดวก และความสนใจ
ของตนเอง จากสื่ อประสมประเภทสิ่ งพิมพ์ในรู ปแบบของเอกสารการสอน แบบฝึ กปฏิบตั ิ เทปเสี ยง
ประกอบชุ ดวิชา และหนังสื ออ่านประกอบต่างๆ รายการวิทยุกระจายเสี ยง รายการวิทยุโทรทัศน์
และการสอนเสริ มตามศูนย์บริ การการศึกษา
เพื่อช่ วยให้นกั ศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยอาศัย
ความช่ วยเหลื อจากบุ คคลอื่ นน้อยที่ สุ ด มหาวิท ยาลัย ใช้ระบบการถ่ า ยทอดความรู ้ เนื้ อหาสาระ
ประสบการณ์ รวมทั้งการประเมินผลการศึกษาดังนี้ (สานักทะเบียนและวัดผล 2550: 16-38)
1) การศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ ทางไปรษณี ย์
ก. เอกสารการสอนประจาชุ ดวิ ชา เอกสารการสอนประจาชุ ดวิชาประกอบด้วย
คาอธิ บายชุ ดวิชา วัตถุประสงค์ของชุ ดวิชา รายชื่ อหน่ วยการสอน วิธีการศึกษา ตลอดจนแผนการ
สอนของหน่ วยต่ า งๆ เนื้ อหาสาระในเอกสารการสอนจัด อยู่ใ นรู ป บทเรี ย นแบบโปรแกรม ซึ่ ง
นักศึกษาจะต้องศึกษาเอกสารการสอนทุกหน่วยอย่างละเอียดพร้อมทั้งทากิจกรรมตามที่ได้กาหนด
ไว้ในแต่ละหน่วย
ข. แบบฝึ กปฏิ บัติประจาชุ ดวิ ชา ประกอบด้วยคาชี้ แจงในการใช้แบบฝึ กปฏิ บ ตั ิ
รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยการสอน แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรี ยน ที่วา่ งสาหรับบันทึก
สาระสาคัญ ทากิจกรรมและทารายงาน รวมทั้งแบบทดสอบประจาหน่วย
ค. เทปเสี ยง/ซี ดีเสี ยงประจาชุดวิชา มหาวิทยาลัยได้ผลิตเทปเสี ยง/ซี ดี เสี ยงประจา
ชุดวิชาใช้คู่กบั เอกสารการสอน เพื่อขยายเสริ มหรื อสรุ ปเนื้ อหาสาระของเอกสารการสอนให้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้น โดยจัดส่ งให้นกั ศึกษาพร้ อมเอกสารสาระของเอกสารการสอน โดยปกติกาหนดปริ มาณไม่
เกิน 4 ม้วน หรื อ 4 แผ่นต่อชุดวิชา ความยาวม้วน/แผ่นละ 60 นาที
ง. วีซีดีประจาชุดวิชา บางชุดวิชาที่ตอ้ งการขยายความเข้าใจในเนื้อหาสาระเอกสาร
การสอนประจาชุดวิชาด้วยเสี ยงและภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยได้ผลิตวีซีดีประจาชุ ดวิชาขึ้น เพื่อ
เสนอเรื่ องราวที่สอดคล้อง เสริ ม เติมเต็มเนื้อหาสาระของชุ ดวิชา ปกติกาหนดปริ มาณไม่เกิน 2 แผ่น
ต่อชุดวิชา ความยาวแผ่นละ 60 นาที
จ. ซี ดีรอมประจาชุดวิชา มหาวิทยาลัยได้ผลิตชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ประจา
ชุ ดวิชาใช้คู่กบั เอกสารการสอนมีรูปแบบการนาเสนอลักษณะมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาสาระที่
จาเป็ นในเอกสารการสอนที่แสดงกระบวนการ สาธิ ต ทดลองหรื อการเสนอเรื่ องราวเป็ นกรณี ใน
ลักษณะของสื่ อประสมที่เน้นปฏิสัมพันธ์ ปกติกาหนดปริ มาณไม่เกิน 2 แผ่นต่อชุดวิชา
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นอกจากการศึ ก ษาจากวัส ดุ ก ารศึ ก ษาส่ ง ให้ท างไปรษณี ย ์แ ล้ว มหาวิท ยาลัย ให้บ ริ ก าร
สื่ อการศึกษาในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ให้กบั นักศึกษาและผูส้ นใจในการศึกษาด้วย
ระบบการเรี ย นการสอนทางไกลที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ได้แ ก่ เทปเสี ย งประกอบชุ ดวิ ช า วี ซี ดี
ประกอบชุ ดวิชา ซี ดีรอมประกอบชุ ดวิชา รายการวิทยุกระจายเสี ย ง รายการวิทยุโทรทัศน์ และ
รายการ ON DEMAND ทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
2) การศึกษาจากเทปเสี ยงประกอบชุดวิชา
เทปเสี ยงประกอบชุ ดวิชาเป็ นการเสริ มเนื้ อหาในชุ ดวิชาที่ไม่ซ้ ากับสื่ อประจาชุ ด
วิชา เพื่อจาหน่ายให้กบั นักศึกษาและผูส้ นใจ โดยมหาวิทยาลัยจัดทาขึ้นในบางชุ ดวิชาที่มีเนื้ อหายาก
หรื อเสนอกรณี ศึกษา
3) การศึกษาจากวีซีดีประกอบชุดวิชา
เช่ นเดี ยวกับเทปเสี ยงประกอบชุ ดวิชา ในบางชุ ดวิชา มหาวิทยาลัยได้จดั ทาวีซีดี
ประกอบชุดวิชาขึ้นเพื่อเสริ มเนื้อหาควรรู ้ดว้ ยเสี ยงและภาพเคลื่อนไหว
4) การศึกษาจากซี ดีรอมประกอบชุดวิชา
ในบางชุ ดวิช ามหาวิทยาลัย ได้จดั ทาซี ดีรอม ชุ ดการสอนด้วยคอมพิ วเตอร์ เพื่ อ
เสริ มหรื อขยายเนื้ อหาของชุ ดวิช าที่ ควรรู ้ จาหน่ า ยให้นัก ศึ ก ษาและผูส้ นใจ โดยเนื้ อหาไม่ซ้ ากับ
ซีดีรอมประจาชุดวิชา
5) การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง
มหาวิทยาลัยจัดให้มี รายการวิทยุก ระจายเสี ยงประกอบชุ ดวิชาในชุ ดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป ชุดวิชาแกน หรื อชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 10 – 12 รายการ ความยาวรายการละ 20
นาที เพื่อเสริ มเนื้อหาเป็ นการขยายโลกทัศน์ให้กบั นักศึกษา จากข้อมูลและวิทยากรผูม้ ีประสบการณ์
นัก ศึ ก ษาสามารถรั บ ฟั ง รายการดัง กล่ า วได้ต ามตารางออกอากาศรายการวิท ยุ ก ระจายเสี ย งที่
มหาวิทยาลัยจะจัดส่ งให้กบั นักศึกษาทุกท่านล่วงหน้า โดยแนบไปกับข่าว มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยใช้บริ การการกระจายเสี ยงในเครื อข่ายของกรม
ประชาสั ม พัน ธ์ เ ป็ นประจ าทุ ก วัน ทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยเครื อ ข่ า ยเพื่ อ
การศึกษา ส่ งสัญญาณจากสถานทีแม่ข่ายที่กรุ งเทพฯ ไปยังสถานียอ่ ย 11 สถานีดงั นี้
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สถานที/่ จังหวัด
กรุ งเทพพมหานคร
ลาปาง
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
สุ ราษฎร์ธานี
สงขลา
นครสวรรค์
กระบี่
จันทบุรี
ระนอง
แม่ฮ่องสอน

กาลังส่ ง/KW
100
100
100
20
50
20
50
50
20
2.5
2.5

ระบบ
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
A.M.
F.M.
F.M.

ความถี่
1,467 KHZ
549 KHZ
621 KHZ
711 KHZ
1,242 KHZ
558 KHZ
936 KHZ
963 KHZ
927 KHZ
105.75 MHZ
102 MHZ

เวลาออกอากาศรายการของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ทางสถานที่วิทยุการจายเสี ยง
แห่งประเทศไทยเครื อข่าย 4 เพื่อการศึกษา แบ่งเป็ นช่วงเวลาตามผังตารางออกอากาศ ดังนี้
ตารางออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยเครือข่ ายเพือ่ การศึกษาคลืน่ 1,467
KHZ ระบบ A.M.
วัน
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
อาทิตย์
มสธ.
17.00-17.30น.
มสธ.
จันทร์
06.00-09.00 น.
มสธ.
มสธ.
มสธ.
อังคาร
มสธ.
มสธ.
มสธ.
พุธ
พฤหัสบดี
มสธ.
มสธ.
มสธ.
ศุกร์
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6) การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุโทรทัศน์เป็ นสื่ อเสริ มในชุ ดวิชาศึกษาทัว่ ไป ชุ ด
วิชาแกน หรื อชุดวิชาเฉพาะชุดวิชาละ 3 – 5 รายการ ความยาวรายการละ 20 นาที มุ่งขยายเนื้ อหาที่
เข้าใจยากด้วยการแสดงเสี ยงและภาพเคลื่ อนไหวที่สมจริ ง ถ่ายทอดทัศนะของวิทยากรในแง่ มุม
ต่างๆ โดยมหาวิท ยาลัยจะจัดส่ งตารางออกอากาศรายการวิท ยุโทรทัศน์แต่ล ะภาคการศึ กษาให้
นักศึกษาทุกคนล่วงหน้า โดยแนบไปกับข่าว มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตารางการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ที่เปิ ดสอนในแตละภาคการศึกษานั้น
จะจัดพิมพ์เป็ นแผ่นพับส่ งไปกับข่าว มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ให้นกั ศึกษาทราบล่วงหน้า
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา ปัจจุบนั รายการของมหาวิทยาลัยแพร่ ภาพออกอากาศ 3 สถานี ได้แก่
ก. สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทย ช่ อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
ออกอากาศทุกวัน เวลา 05.00 – 06.00 น.
ข. สถานีวิทยุโทรทัศน์ ทางไกลผ่ านดาวเทียมโรงเรี ยนวังไกลกังวล
ออกอากาศ
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 18.10 – 20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 15.30 น.
เวลา 16.00 – 20.00 น.
นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง DLTV 8 (ช่อง 88 )
ส่ วนนักศึกษาที่เป็ นสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมได้ทาง UBC ช่อง 55
ค. สถานี วิทยุโทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การ (ETV) ออกอากาศทุกวัน
เวลา 21.00 – 21.30 น.
นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง DLTV 8 (ช่อง 88 )
ส่ วนนักศึกษาที่เป็ นสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมได้ทาง UBC ช่อง 55
7) การศึกษาจากรายการ ON DEMAND ทางเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อเพิ่มอีกช่องทางในการเรี ยนของนักศึกษาในรายการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยได้จดั ทาฐานข้อมูลรายการวิทยุกระจายเสี ยงและรายการวิทยุโทรทัศน์เป็ นรายการ ON
DEMAND ทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย ทาให้นกั ศึกษาสามารถเลือกรับฟัง – รับชม
รายการย้อนหลังได้ตามต้องการ โดยติดต่อที่ www.stou.ac.th คลิก ที่ Media on Demand หรื อคลิก
ที่ Webcasting และคลิกที่ Media on Demand เพื่อสื บค้นหารายการย้อนหลังที่ตอ้ งการ
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8) การศึกษาจากสื่ อคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยผลิตสื่ อคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อเสริ มอีกสื่ อหนึ่ ง เรี ยกว่าสื่ อ e-Learning
แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
ก. รู ปแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถศึกษาได้ผา่ นทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
www.stou.ac.th โดยคลิกที่ แบนเนอร์ STOU e-Learning เลือกไอคอนชุดวิชาที่เปิ ดให้บริ การ เลือก
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนและระดับการศึกษาที่ศึกษาเพื่อสารวจชุ ดวิชาที่เปิ ดสอนให้บริ การใน
ภาคการศึกษานั้นๆ นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ระบบ
การใช้ STOU e-Learning ได้ตามไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏ
ข. รู ปแบบออฟไลน์ (คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน-CAI) โดยนักศึกษาสาสารถขอรับบริ การ
ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายได้ที่ สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช และศูนย์วิทย
พัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 10 แห่งได้แก่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุ โขทัย จังหวัดลาปาง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดยะลา จังหวัด
นครนายก และจังหวัดนครสวรรค์ ในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่สะดวกมาใช้บริ การ ณ สถานที่ที่กาหนด
มหาวิทยาลัยได้จดั ทาซี ดีรอมเพื่อจัดจาหน่ายให้แก่นกั ศึกษาได้สั่งซื้ อไปศึกษาด้วยตนเองที่บา้ น
9) การบริ การด้ านการสอนเสริ ม
การสอนเสริ ม เป็ นบริ ก ารทางวิช าการที่ ม หาวิ ท ยาลัย จัด ให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษา โดย
คณาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิเป็ นผูเ้ สริ มความรู ้ความเข้าใจเนื้อหาของชุดวิชาที่นกั ศึกษาเรี ยนด้วยตนเองให้
กว้างยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความกระจ่างด้วยการตอบปั ญหาข้อสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสาร
การสอนที่ ศึ ก ษา การบริ ก ารสอนเสริ ม ดัง กล่ า วไม่บ งั คับ ให้นัก ศึ กษาเข้าร่ วมกิ จกรรมตลอดทั้ง
นัก ศึ กษาไม่ ต้องเสี ย ค่ าใช้จ่า ยแต่ อย่า งใด โดยมหาวิท ยาลัย ได้ก าหนดจัดสอนเสริ มในวันเสาร์ อาทิตย์ ศูนย์บริ การการศึกษาที่มีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้
นักศึกษาสามารถตรวจสอบกาหนดการสอนเสริ มและสถานที่สอนเสริ มได้จากตารางสอนเสริ ม ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะจัดส่ งให้พร้อมกับข่าว มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ล่วงหน้าก่อนการสอนเสริ ม
ประมาณ 1 เดือน (รู ปแบบและชุดวิชาสอนเสริ ม ดูได้จากระบบการบริ การการศึกษา)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จดั ให้มีการสอนเสริ มทางไกลผ่านดาวเทียมอีกด้วย
ซึ่ งรายละเอียดเกี่ยวกับวัน/เวลา และชุ ดวิชาที่จะจัดสอนเสริ มทางไกลผ่านดาวเทียม สานักบริ การ
การศึกษาจะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาผ่าน “ข่าวมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช” หรื อสื่ อ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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นอกจากที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอนเสริ มตามปกติประจาภาคการศึกษาและจัด
สอนเสริ มทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วนั้น มหาวิทยาลัยยังได้จดั ให้มีการสอนเสริ มในลักษณะของ
การนัดหมายอีกด้วย โดยกาหนดเกณฑ์ในการจัดสอนเสริ มโดยการนัดหมายไว้ ดังนี้
ก. ชุดวิชาที่นกั ศึกษาจะขอให้มหาวิทยาลัย จัดสอนเสริ มให้น้ นั จะต้องเป็ นชุ ดวิชาที่เปิ ด
สอนเสริ มตามปกติ ในภาคการศึ กษานั้นๆ และไม่ ได้เปิ ดสอนเสริ มปกติ ในจังหวัดที่ นัก ศึ ก ษามี
ภูมิลาเนาอยู่
ข. ต้องมีจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในชุ ดวิชาที่ขอให้เปิ ดสอนโดยตารางนัด
หมายตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (โดยแนบสาเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรี ยนในชุดวิชาที่ขอให้เปิ ดสอน
เสริ มโดยการนัดหมายด้วย)
ค. ในแต่ละจังหวัดมหาวิทยาลัยจะเปิ ดทาการสอนเสริ มโดยการนัดหมายไม่เกิน 5 ชุดวิชา
ง. เมื่อนักศึกษารวบรวมรายชื่อนักศึกษาครบ 20 คน แล้วให้ยื่นเรื่ อ งผ่านชมรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรื อศูนย์บริ การการศึกษา แล้วแต่กรณี เพื่อส่ งมายังสานักบริ การ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่ งจะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
ผ่าน ข่าว มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช” ทุกภาคการศึกษา
10) การศึกษาจากสื่ อสอนเสริ ม
ก. เอกสารโสตทัศน์ ประกอบการสอนเสริ ม
เอกสารโสตทัศน์เป็ นเอกสารการสรุ ปเนื้ อหาสาระของแต่ละชุ ดวิชาและรวบรวม
ประเด็นสาคัญเพื่อประกอบการสอนเสริ ม และจะแจกให้กบั นักศึกษาทุกคนที่ไปเข้ารั บการสอน
เสริ ม ณ ศูนย์บริ การการศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ข. VCD เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน หรื อ VCD สอนเสริ ม
VCD ดังกล่าวเป็ นวัสดุการศึกษาอีกประเภทหนึ่ งที่รวบรวมเนื้ อหาสาระที่สาคัญในเอกสาร
การสอน ประกอบด้วยภาพและเสี ยง สาหรับรายละเอียดในการเผยแพร่ วสั ดุ การศึกษาในรู ปแบบ
VCD ติดตามได้จาก “ข่าว มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช”
11) กิจกรรมภาคปฏิ บัติเสริ มประสบการณ์
ในชุดวิชาบางชุดนักศึกษาต้องเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มประสบการณ์โดยใช้เวลา
ศึกษาประมาณสัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมงต่อ 1 ชุ ดวิชามหาวิทยาลัยจะจัดแหล่งฝึ กงานภาคปฏิบตั ิโดยมี
กิจกรรมที่นกั ศึกษาต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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ก. การปฏิ บัติการในห้ องทดลอง ชุดวิชาบางชุดวิชานักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้เข้า
ห้องปฏิ บตั ิการของสถาบันการศึ กษาหรื อหน่ วยงาน เช่ น วิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เป็ นต้น
โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งบุคคลากรในหน่วยงานนั้นเป็ นผูน้ ิ เทศก์และประเมินผลการปฏิบตั ิการ
ของนักศึกษาตามความเหมาะสม
ข. การฝึ กงาน ชุ ดวิชาบางชุ ดมี ลกั ษณะเนื้ อหาที่ นักศึ กษาจะต้องฝึ กงานและดู งานใน
สถาบันวิชาการและวิชาชี พต่างๆ โดยนักศึกษาต้องทารายงานส่ งให้มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการ
ประเมินผลทุกครั้ง
ค. การเข้ าร่ วมประชุ มสั มมนา บางชุ ดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าประชุ มและสัมมนาทาง
วิชาการตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
ง. การเข้ าร่ วมในสถานการณ์ จาลอง ชุ ดวิชาบางชุ ด เช่ น ชุ ดวิชาในสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ นักศึ กษาจะต้องเข้าร่ วมในสถานการณ์ จาลองเพื่อฝึ กทักษะความ
ชานาญในการแก้ปัญหาและการดาเนินงาน
จ. การฝึ กปฏิ บัติเสริ มทักษะ ในบางสาขาวิชามีการจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา ดังนี้
- สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ จัดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะในหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง (2 ปี ) แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจ 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกธุ รกิจอาหารและ
วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร โดยนัก ศึกษาหลักสู ตรวิชาเอกธุ รกิจอาหารจะต้องเข้ารับการฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร และนักศึกษาหลักสู ตรวิชาเอกการโรงแรม
และภัตตาคารจะต้องเข้ารั บ การฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทัก ษะ หลังจากสอบผ่า นชุ ดวิช าการจัดการและ
เทคนิ ค การบริ ก ารในโรงแรม และชุ ด วิช าการจัด การและเทคนิ ค การบริ ก ารในภัต ตาคาร ซึ่ ง
สาขาวิชา มนุษยนิเวศศาสตร์ จะแจ้งสถานที่ล่วงหน้าสาหรับนักศึกษาที่อยูใ่ นเกณฑ์สมควรได้รับ
การฝึ กเสริ มทักษะ
- สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ จัดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุ ดวิชาการผลิต 12 ชุ ด
วิชา ได้แก่ ชุ ดวิช าการผลิ ตภาพยนต์ข้ นั สู ง ชุ ดวิชาการสร้ างสรรค์งานโฆษณา ชุ ดวิชาการเขี ย น
สาหรับสื่ อสิ่ งพิมพ์ ชุดวิชาการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ ชุ ดวิชาการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
เบื้ องต้น การผลิ ตรายการวิทยุก ระจายเสี ยงขั้นสู ง ชุ ดวิชาการผลิ ตรายการโทรทัศน์เบื้ องต้น ชุ ด
วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ข้ นั สู ง ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ เบื้องต้น ชุ ดวิชาการรณรงค์และผลิต
งานโฆษณา ชุ ดวิช าการเขี ย นเพื่ อการประชาสัมพันธ์ และชุ ดวิชาการสร้ างสรรค์และผลิ ตงาน
ประชาสัมพันธ์ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรี ยนชุ ดวิชาการผลิ ตอย่างน้อย 2 ชุ ดวิชา
จากชุดวิชาที่กล่าวข้างต้น และต้องเข้ารับการฝึ กภาคปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์
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ในวิชาชี พนั้นๆ ซึ่ งทางสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ จะแจ้งวิธีการ กาหนดวัน เวลา และสถานที่เมื่อได้มี
การเปิ ดให้ลงทะเบียนชุดวิชาดังกล่าว
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จัดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะในหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง (2 ปี ) แขนงวิชาบริ หารธุ รกิจ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว จัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ทักษะโดยผ่านสื่ อคอมพิวเตอร์ สาหรับรายละเอียดการจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการจะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบเป็ นรายบุคคล
- สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ จัดให้มีก ารฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทัก ษะในหลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง (2 ปี ) วิชาเอกอาชี วอนามัยและความปลอดภัย จานวน 1 ชุ ดวิชาคือ ชุ ด
วิชาสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมิน ประกอบด้วยการฝึ กด้วยตนเองและฝึ กเสริ มทักษะ
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดให้มีการปฏิบตั ิเสริ มทักษะในหลักสู ตรระดับปริ ญญา
ตรี ต่อ เนื่ อง (2 ปี ) แขนงวิช าเทคโนโลยี และสื่ อสารการศึ ก ษา วิ ช าเอกเทคโนโลยี และสื่ อสาร
การศึ ก ษา จานวน 1 ชุ ดวิช าคื อ ชุ ดวิชาวิทยุก ระจายเสี ย งและวิทยุโทรทัศน์เพื่ อการศึ ก ษา โดย
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะในชุ ดวิชาดังกล่าว ซึ่ งสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จะแจ้ง
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ให้นกั ศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษา
- สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะใน
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง (2 ปี ) แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
และวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ จานวน 4 ชุ ดวิชา ได้แก่ ชุ ดวิชาการจัดการการผลิตสุ กรและ
สัตว์ปีก ชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ชุดวิชาการจัดการการผลิตพืช และชุดวิชาการฝึ ก
ปฏิ บ ตั ิ เสริ ม ทัก ษะการผลิ ตพื ช โดยนัก ศึ ก ษาจะต้องเข้ารั บการฝึ กปฏิ บ ัติเสริ มทัก ษะในชุ ดวิช า
ดังกล่าว ซึ่ งสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์จะแจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่เมื่อมีการ
เปิ ดให้ลงทะเบียนชุดวิชาดังกล่าว
- สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดให้มีปฏิบตั ิเสริ มทักษะในหลักสู ตร
ระดับ ปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง (2 ปี ) 2 วิชาเอก คื อ วิชาเอกเทคโนโลยี ก ารพิ มพ์และวิชาเอกเทคโน
สารสนเทศธุ รกิ จ โดยนักศึกษาทั้งสองวิชาเอกต้องลงทะเบียนเรี ยนชุ ดวิชาที่มีการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ ม
ทักษะอย่างน้อย 2 ชุดวิชา ตามวัน เวลา และสถานที่ซ่ ึ งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะได้
แจ้งให้นกั ศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษา
- สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ มี ชุ ด วิ ช าบางชุ ด ที่ ต้อ งฝึ กปฏิ บ ัติ เ สริ ม ทัก ษะใน
หน่ วยงานที่ ให้บ ริ การด้านสุ ข ภาพอนามัย ทั้ง ของรั ฐบาลและเอกชน เช่ น สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ
โรงพยาบาล หน่ วยงานบริ การสาธารณสุ ข เป็ นต้น ชุ ดวิชาที่ตอ้ งฝึ กปฏิ บตั ิทางการพยาบาลจะมี 5
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ชุ ดวิชา ซึ่ งมีวิธีการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะต่างๆ ดังนี้ คือ การฝึ กด้วยตนเอง ฝึ กเฉพาะกรณี และฝึ ก
เสริ มทักษะปฏิบตั ิการพยาบาล
1.4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (สานักบัณฑิตศึกษา 2550 : 6-7)
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ระบบการถ่ายทอดความรู ้ เนื้ อหา
สาระ ประสบการณ์ ดังนี้
1) การศึกษาจากสื่ อหลัก
สื่ อหลัก หมายถึ ง สื่ อสิ่ งพิม พ์ที่รวบรวมเนื้ อหาสาระ มโนมติ กิ จกรรมและวิธีปฏิ บตั ิ
ทั้งหมดของชุดวิชา ประกอบด้วย
ก. แนวการศึกษา เป็ นเอกสารคู่มือการเรี ยนการสอนของชุดวิชา ประกอบด้วย ส่ วน
แนะนา ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษา หรื อส่ วนที่เป็ นสาระปฐมนิ เทศชุดวิชา ส่ วนที่เป็ น
แผนการสอนประจาหน่วยการสอน สาระสังเขปและกิจกรรม และส่ วนที่เป็ นข่าวสาร รายละเอียด
กิจกรรม บทความอ้างอิง หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่จาเป็ นและเหมาะสม
ข. ประมวลสาระชุดวิชา เป็ นเนื้ อหาสาระในส่ วนที่ทดแทนการบรรยายความ ความ
คิดเห็น ผลงานและจุดยืนของอาจารย์ผสู ้ อนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา จัดพิมพ์เป็ นตาราชุ ด
ตามปกติชุดวิชาละไม่เกิน 15 หน่วย แต่ละหน่วยมีเนื้ อหาสาระที่จะต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 5 -15
ชัว่ โมง
ค. แผนกิจกรรมการศึกษาประจาชุดวิชา เป็ นเอกสารคู่มือแนะแนวประกอบกิจกรรม
การศึก ษาของนักศึ ก ษาตลอดภาคการศึก ษา โดยนัก ศึ กษาจะต้องศึก ษาแผนกิ จกรรมการศึ ก ษา
ประจ าชุ ด วิ ช าก่ อ นการด าเนิ น กิ จ กรรมการศึ ก ษา เพื่ อ จะได้ท ราบถึ ง รายละเอี ย ดต่ า งๆ ได้แ ก่
โครงสร้างของเนื้ อหาชุ ดวิชา การเตรี ยมตัวของนักศึกษา การดาเนิ นการศึกษา งานที่ กาหนดให้ทา
การส่ ง งาน การเสนอผลงาน การประเมิ นผลการเรี ย น การสัม มนาเข้ม ตารางการศึ ก ษาชุ ดวิช า
ตารางการศึกษาประจาสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน เป็ นต้น
2) การศึกษาจากสื่ อเสริ ม
สื่ อเสริ ม หมายถึง สื่ อที่เสริ มหรื อเพิ่มเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่ อหลัก ประกอบด้วย
ก. สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ นสื่ อเอกสารที่ แนะนาให้นัก ศึ ก ษาอ่ า นเพิ่ ม เติ ม เพื่ อเสริ ม ความรู ้
นอกเหนื อไปจากการศึกษาสาระสาคัญหลักจากประมวลสาระชุ ดวิชา เช่ น หนังสื ออ้างอิงต่างๆ
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เอกสารทางวิชาการ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารทางวิชาการด้านต่างๆ
หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
ข. สื่ อโสตทัศน์ เป็ นสื่ อที่ ถ่ายทอดเนื้ อหาสาระด้วยภาพหรื อเสี ยง หรื อทั้งภาพและ
เสี ยง เช่ น ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว ซึ่ งสื่ อโสตทัศน์ที่นามาใช้เป็ นสื่ อเสริ มในการศึ กษาทางไกล
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ วีดิทศั น์ แถบบันทึกเสี ยง สไลด์ เป็ นต้น
ค. สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ นสื่ อที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยเสริ มในการจัดการเรี ยน
การสอน เช่ น e-Learning นอกจากนี้ ยงั รวมถึ งการสื บค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสานักบรรณ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ประกอบด้วย ฐานข้ อมูลของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล CD-ROM เป็ นต้น
3) การศึกษาจากแหล่ งค้ นคว้ า
การศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษาเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ด้วยตนเองอย่าง
อิสระ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพเหตุการณ์ สภาพปั ญหา โดยการประยุก ต์
แนวคิด ทฤษฎีจากสาระในชุ ดวิชาที่ศึกษากับความรู ้ ที่ได้คน้ คว้าจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้องภายใต้การให้คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา การค้นคว้าจากแหล่ งค้นคว้า
นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จาก ห้องสมุด แหล่งวิทยาการต่างๆ ในภูมิภาค แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และจาก Internet เป็ นต้น
4) การเข้ าร่ วมกิจกรรมปฏิ สัมพันธ์
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็ นกิ จกรรมที่ช่วยเสริ มความรู ้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ
ต่ า งๆ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถถ่ า ยทอดอย่ า งสมบู ร ณ์ โ ดยสื่ อ อื่ น ในโอกาสเดี ย วกัน ยัง เป็ นการ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและสร้ างความเข้าใจอันดี ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ และระหว่าง
นักศึกษาด้วยกันเองนอกจากนี้ยงั มีแนะแนวและตอบปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยนการสอน และเพื่อ
ปรึ กษาในการทาผลงาน รายงาน กิจกรรมปฏิสัมพันธ์มีหลายรู ปแบบดังนี้
ก. การปฐมนิ เ ทศเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป็ นกิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลัย จัด ให้
นักศึกษาใหม่ ต้องเข้ารับการปฐมนิ เทศทุกคน ซึ่ งเป็ นการสัมมนาแบบเข้มประมาณ 2 วัน เพื่อทา
ความเข้าใจวิธีการศึกษาระดับปริ ญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนี้ ยงั เป็ นการทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสร้างเนื้ อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสู ตรที่สมัคร
เข้าศึกษา รวมทั้งการปรึ กษาหารื อกับอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อการวางแผนการเรี ยนร่ วมกัน
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ข. การสั มมนาเสริ ม เป็ นกิจกรรมที่บงั คับให้นกั ศึกษาทุกคนต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมเพื่อ
ส่ งงานและเสนอผลงานซึ่ งกาหนดไว้ในแผนกิจกรรมการเรี ยนและแนวการศึกษา นักศึกษาจะต้อง
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาจารย์จะให้คะแนนการสัมมนาเสริ มจากผลงาน การเสนอ
ผลงาน และการร่ วมอภิปราย การสัมมนาเสริ มจะกาหนดไว้ในชุ ดวิชาที่ไม่ตอ้ งการฝึ กทักษะ หรื อ
การเพิ่มเติมประสบการณ์ หรื อการพัฒนาบุคลิกภาพเป็ นการเฉพาะ
ค. การสั มมนาเข้ ม เป็ นกิ จกรรมที่ นดั หมายให้นักศึ กษา เสนอผลงานและฝึ กปฏิ บตั ิ
ระยะสั้นการจัดสัมมนาเข้มจะใช้กบั ชุ ดวิช าที่ ต้องฝึ กทักษะหรื อเพิ่มเติ มประสบการณ์ หรื อการ
พัฒนาบุคคลิกภาพเป็ นการเฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริ ม
5) การอบรมเข้ มเสริ มประสบการณ์ มหาบัณฑิต/ประสบการณ์ วิชาชี พมหาบัณฑิต/
ประสบการณ์ วิชาชี พประกาศนียบัตรบัณฑิต
เป็ นกิ จกรรมปั จฉิ มนิ เทศระดับบัณฑิ ตศึกษา โดยนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาทุก
คนจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์ วิชาชี พมหาบัณฑิต/
ประสบการณ์วชิ าชีพประกาศนี ยบัตรบัณฑิตก่อนสาเร็ จการศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาได้ร่วมฝึ กทักษะ
ที่จาเป็ นของวิชาชี พและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณ์ วิชาชี พ คุณธรรม จริ ยธรรม โดยใช้
เวลาในการอบรมประมาณ 4 วันหรื อ 30 ชัว่ โมง
6) การฝึ กอบรม/การฝึ กปฏิ บัติตามหลักสู ตรที่กาหนด
เป็ นกิ จกรรมที่ บางหลักสู ตรได้กาหนดให้นกั ศึ กษามีการฝึ กอบรม/ฝึ กปฏิ บตั ิ ณ
สถานประกอบการหรื อสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมุ่งให้นกั ศึกษาได้เสริ มสร้างความรู ้และ
ทักษะที่จาเป็ น ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรนั้นๆ
1.5 ระบบการบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยตระหนักดีวา่ นักศึกษาซึ่ งกระจายอยูต่ ามจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศอาจ
พบปัญหาบางประการในการศึกษาด้วยตนเองจากระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย ไม่วา่ จะ
เป็ นด้านระบบการเรี ยนการสอนหรื อด้านเนื้ อหาวิชาเพราะระบบนี้ เป็ นระบบใหม่สาหรับประเทศ
ไทย อีกประการหนึ่ งนักศึ กษาไม่มีโอกาสได้พบกับผูส้ อนอยู่เป็ นประจา ไม่ทราบว่าสถานศึกษา
หรื อสถานที่ทาการของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยูน่ ้ นั มีสภาพเป็ นอย่างไร จึงเกิดความรู ้สึกว่าตนเอง
ต้องศึ ก ษาตามล าพัง ขาดที่ ป รึ ก ษา ปั ญหาต่ า งๆ เหล่ า นี้ อาจจะลดน้องลงด้วยระบบการบริ ก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จดั บริ การต่างๆ ดังนี้
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1.5.1 ศูนย์ บริ การการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัย ได้มีก ารจัดตั้ง ศูนย์บริ ก ารการศึ ก ษาเพื่ อเป็ นแหล่ ง บริ ก ารการศึ กษาแก่
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ อย่างน้อย 5 ประเภท ดังนี้
1) ศูนย์ บริ การการศึ กษาภาค เป็ นศูนย์บริ การการศึ กษาระดับภูมิภาคที่ จดั ตั้งขึ้ นโดย
ได้รับความร่ วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในส่ วนภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการอนุ ญาต
ให้ม หาวิท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช ศู นย์บ ริ ก ารการศึ ก ษาขึ้ น ณ สถาบันการศึ ก ษานั้นๆ ทั้ง นี้
ศูนย์บริ การการศึกษาภาคจะมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดบริ การการสอนเสริ ม
สรรหาบุ คลากรในท้องถิ่ นเพื่อทาหน้าที่ สอนเสริ มเฉพาะในภาคที่ รับผิดชอบ จัดสนามสอบให้
คาปรึ กษาและแนะแนวการศึกษาแก่นกั ศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และให้บริ การข่าวสาร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2) ศูนย์ บริ การการศึกษาจังหวัด เป็ นศูนย์บริ การการศึกษาประจาท้องถิ่นที่จดั ตั้งขึ้นโดย
ได้รับความร่ วมมือจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ตามนโยบายความร่ ว มมื อ เมื่ อ ปี 2521) ในการอนุ ญ าตให้
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชจัดตั้งศูนย์บริ การการศึกษาจังหวัดขึ้น ณ โรงเรี ยนมัธยมประจา
จังหวัดทัว่ ประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์บริ การการศึกษาจังหวัดจะมีบทบาทและหน้า ที่รับผิดชอบในการจัด
สถานที่ที่จะใช้ในการดาเนิ นกิ จกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การปฐมนิ เทศนักศึกษา
การสอนเสริ ม การสอบ การแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็น
ว่าเหมาะสมและเป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษา เป็ นแหล่งบริ การข่าวสารและหน่วยประชาสัมพันธ์ใน
ระดับท้องถิ่ นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็ นหน่ วยประสานงานในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่สามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรงอีกด้วย
3) ศู นย์ บ ริ การการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ เป็ นศู นย์บ ริ ก ารการศึ ก ษาที่ จดั ตั้ง ขึ้ น โดยความ
ร่ วมมือของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของสาขาวิชาเป็ นครั้งคราวตามความจาเป็ นที่
ต้อ งมี ก ารศึ ก ษาเฉพาะอย่า ง เช่ น สาขาวิ ช าส่ ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ์ จัด ตั้ง ศู น ย์บ ริ ก าร
การศึกษาเฉพาะกิ จขึ้น ณ สานักงานเกษตรประจาภาค และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งบริ การ
การศึกษาเฉพาะกิ จขึ้ น ณ โรงพยาบาลหรื อวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ที่ กระจายอยู่ทวั่ ประเทศทั้งนี้
ศู น ย์บ ริ ก ารการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ มี บ ทบาทและหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการให้ ก ารศึ ก ษา ให้
ค าปรึ กษาแนะน าทางวิ ช าการเสริ มความรู้ ค วามเข้า ใจ ประสบการณ์ ฝึ กงาน ฝึ กปฏิ บ ัติ ใ น
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ห้องทดลอง ฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามเฉพาะวิชา ทั้งยังเป็ นแหล่งกลางในการสรรหาบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็ นอาจารย์สอนเสริ ม
4) ศู น ย์ บ ริ การการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ “มุม มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช” เป็ น
ศูนย์บริ การห้องสมุด และสื่ อการศึกษาได้รับความร่ วมมือจากสานักบริ หารการศึกษานอกโรงเรี ยน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยการอนุ ญ าตให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราชจั ด ตั้ ง “มุ ม
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช” ขึ้นในมุมหนึ่ งของห้องสมุดประชาชนประจาจังหวัดทุกจังหวัด
ทั้งนี้ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ “มุมมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช” จะเป็ นแหล่งจัดเก็บและ
ให้บ ริ ก ารสื่ อการศึ ก ษาต่ า งๆ ได้แ ก่ เอกสารการสอนพร้ อมแบบฝึ กปฏิ บ ัติที่ ม หาวิท ยาลัย ผลิ ต
หนังสื ออ่านประกอบชุ ดวิชา หนังสื ออ้างอิง หนังสื อสารคดี และความรู ้ ต่างๆ เทปเสี ยงประจาชุ ด
วิชา เทปเสี ยงรายการวิทยุกระจายเสี ยง และเทปเสี ยงการสอนเสริ ม เป็ นต้น
5) ศู น ย์ วิ ท ยพั ฒนามหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช มี ล ัก ษณะเป็ นเครื อ ข่ า ยของ
มหาวิทยาลัยซึ่ งจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนาในระดับภูมิภาคที่เป็ นหน่ วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย
รวม 10 แห่ ง ทั่ว ประเทศ เพื่ อ ให้ บ ริ การสื่ อ การศึ ก ษาและบริ การข่ า วสารข้อ มู ล ต่ า งๆ ของ
มหาวิ ท ยาลัย แก่ นัก ศึ ก ษา นัก เรี ย น และผูส้ นใจใฝ่ รู ้ โ ดยทัว่ ไปอี ก ด้ว ย ได้แ ก่ ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชนครศรี ธรรมราช ศูนย์วทิ ยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
อุ บ ลราชธานี ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ร าชเพชรบุ รี ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชสุ โขทัย ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชลาปาง
ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชจันทบุรี ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
อุดรธานี ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชยะลา ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
นครนายก และศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์
1.5.2 การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มหาวิทยาลัยสุ โ ขทัยธรรมาธิ ราช ได้จดั บริ การแนะแนวการศึ กษาและอาชี พให้แก่
นัก ศึ ก ษาตั้ง แต่ เ ริ่ ม สมัค รเข้า รั บ การศึ ก ษาจนส าเร็ จการศึ ก ษา โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ จ ะช่ ว ยให้
นักศึกษารู้ จกั และคุ น้ เคยกับระบบการศึก ษาของมหาวิทยาลัยโดยเร็ ว สามารถศึกษาด้วยตนเอง
ตลอดจนพัฒ นาวิ ธี ก ารศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกับ ตนเอง และมี โ อกาสส าเร็ จ การศึ ก ษาโดยผ่ า น
กระบวนการให้คาปรึ กษาและแนะแนว ทั้งนี้ การบริ การด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชี พ แบ่ง
ออกได้เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
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1) การแนะแนวการศึ ก ษาสาหรั บผู้ส นใจทั่ วไป โดยการให้ข้อมูล สารสนเทศแก่
ผูส้ นใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช แนวทางการเลือกสาขาวิชาเรี ยน และแนวทาง
ประกอบอาชี พในอนาคต จัดบริ การแนะแนวการศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช แก่
นักเรี ยนนักศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ณ โรงเรี ยนและวิทยาลัยต่างๆ จัดบริ การแนะแนว และ
นิ ทรรศการเคลื่ อนที่ร่วมกับหน่ วยงานของมหาวิทยาลัย โรงเรี ยน สถาบันการศึกษา บริ ษทั และ
โรงงานต่างๆ ที่ขอความร่ วมมือมายังมหาวิทยาลัย
2) การแนะแนวการศึกษาสาหรั บนักศึกษาปั จจุบัน โดยการให้คาปรึ กษา ข้อมูลและ
ข่าวสารแก่ นักศึ กษาให้รู้จกั คุ น้ เคยกับระบบการศึ กษาของมหาวิทยาลัยได้โดยเร็ ว และสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
ก. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นกั ศึกษาใหม่ได้รับความรู ้ และข้อมูลพื้นฐานที่
จาเป็ นเกี่ยวกับการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล การวางแผนการศึกษา วิธีการศึกษา
ด้วนตนเอง การวัดและประเมินผลการศึกษา ตัวอย่างบัณฑิตที่ประสบความสาเร็ จ การพัฒนาตนเอง
ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการเตรี ยมตัวศึกษาด้วยตนเองในระบบการสอนทางไกล
ข. งานให้ คาปรึ กษาติดตามและพัฒนาการเรี ยน เน้นการให้คาปรึ กษานักศึกษาเป็ นราย
กรณี และติดตามผลและบริ การให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาในโครงการแนะแนวสาหรับ
นักศึ กษาปี แรกและโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรี ยนสาหรั บนักศึ ก ษาปี ที่ 2 ขึ้ นไป รวมทั้ง
โครงการบัณฑิตอาสาช่วยสอนชมรมศึกษาเพื่อให้เรี ยนอย่างมีความสุ ข และจบอย่างมีคุณภาพ
ค. สารสนเทศและสื่ อเทคโนโลยี เพื่ อการแนะแนว เป็ นการให้บริ การสารสนเทศใน
ด้านต่างๆ ทั้งการเรี ยน อาชีพ ส่ วนตัว และสังคม รวมทั้งการจัดทารายการวิทยุกระจายเสี ยง รายการ
วิทยุโทรทัศน์ รายการ Webcasting และสื่ อวีดีทศั น์ต่างๆ
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
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิ ราช และทุ นของหน่ วยงานอื่ นๆ ทั้งนี้ เพื่ อให้นัก ศึ ก ษาที่มี ความจา
เป็ นได้มีโอกาสในการศึกษาต่อจนสาเร็ จการศึกษา
3) การแนะแนวการศึ ก ษาส าหรั บ บั ณ ฑิ ต หลั ง จากส าเร็ จ การศึ ก ษา โดยการให้
คาปรึ กษา แนะแนวและใหข้อมูลการศึ กษาต่อในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ตลอดจนแนวทางการ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาอาชีพ

27

การจัด บริ ก ารแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ ทั้ง 3 ลัก ษณะนี้ จัด ทั้ง ในลัก ษณะการ
ให้บริ การแนะแนวเป็ นรายบุ คคลและรายกลุ่ ม ทั้งในรู ปแบบของสื่ อ และกิ จกรรมการแนะแนว
การศึกษา ได้แก่
ก. การให้ บริ การแนะแนวเป็ นรายบุคคล โดยการให้คาปรึ กษาและแนะแนวแก่นกั ศึกษา
ทางจดหมาย โทรศัพ ท์ ไปรษณี ย ์อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ กระดานสนทนา คุ ย กับ นัก แนะแนว และให้
คาปรึ กษาโดยตรงแก่ นักศึ กษาที่ มาพบด้วยตนเอง ณ ที่ ทาการมหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ข. การให้ บริ การแนะแนวเป็ นรายกลุ่ม โดยการให้คาปรึ กษาและแนะแนวแก่นกั ศึกษา
โดยการใช้สื่อและกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการ เช่น โครงการแนะแนวนัดหมาย โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรี ย นของนัก ศึ ก ษา เอกสารแนะแนวการศึ ก ษาคอลัม น์ “แนะแนวการศึ ก ษา” ในข่ า ว
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช รายการวิทยุกระจายเสี ยง ระบบ Webcasting และรายการวิทยุ
โทรทัศน์การแนะแนวการศึกษาบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (http://www.stou.ac.th) ของมหาวิทยาลัย
ค. วิทยุกระจายเสี ยง รายการ “แนะแนวการศึกษา” ออกอากาศทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา
15.20 – 16.00 น. ทางสถานทีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย เครื อข่ายเพื่อการศึกษา
ง. วิทยุโทรทัศน์ รายการ “แนะแนวการศึกษา” ออกอากาศ ดังนี้
- ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์
สัปดาห์ของเดือน เวลา 05.40 – 06.00 น.
- ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 88 ช่อง 8
สาหรับนักศึกษาที่มีจานรับดาวเทียม และนักศึกษาที่เป็ นสมาชิก UBC เคเบิลทีวี สามารถรับชมได้
ทาง UBC ช่อง 55 ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเวลา 18.00 – 18.30 น.
จ. Webcasting รายการ “คุยกับนักแนะแนว” ออกอากาศทุกวันศุกร์ ต้ งั แต่เวลา
11.00–12.00น.บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (http://www.stou.ac.th)
ฉ. ข่ าวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช คอลัมน์ “แนะแนว” และ “สายสัมพันธ์”
ช. สิ่ งพิมพ์ ต่างๆ ได้แก่ เอกสารแนะแนวการศึกษา เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
จุลสาร “แนะแนวการศึกษา” รวมคอลัมน์ “แนะแนวการศึกษา” เอกสาร “ปั ญหานักศึกษาและแนว
ตอบ” คู่มือชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เป็ นต้น
ซ. สื่ อคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ซี ดีรอมชุด “แนะแนวการศึกษา”
ฌ. สื่ อวีซีดี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เฉพาะสาขาวิชา
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1.5.3 การบริ การห้ องสมุดและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ได้จดั บริ การห้องสมุดและสารสนเทศโดยนา
ระบบห้องสมุ ดอัตโนมัติแบบบูรณาการมาใช้ในการจัดการทุ กระบบงานของห้องสมุด และได้
ร่ วมมื อกับ ห้องสมุ ดของหน่ วยงานภานนอกในการพัฒนาและจัด บริ ก ารห้องสมุ ดร่ วมกัน เพื่ อ
สนับสนุ นการจัดการศึ กษาของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มหาวิทยาลัยได้วาง
ระบบบริ การห้องสมุ ดและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในลักษณะเครื อข่ายบริ การใน 3 ระดับ
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย นักศึกษาและผูใ้ ช้บริ การทัว่ ประเทศ ให้สามารถค้นคว้าหาความรู ้
เพิ่มเติมได้จากห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึ้น บริ หารทั้ง 3 ระดับ
นี้ จะเอื้ อให้นักศึ ก ษาสามารถเข้าถึ ง สารสนเทศได้หลากหลายทั้ง ภายในเครื อข่ ายห้องสมุ ดของ
มหาวิทยาลัยเองและแหล่งสารสนเทศอื่นบนอินเตอร์ เน็ต บริ การดังกล่าวมีดงั นี้
1) ห้ องสมุดและแหล่ งค้ นคว้ าที่ ส่วนกลาง จัดบริ การ ณ อาคารบรรณสาร ซึ่ งอยูภ่ ายใน
บริ เวณที่ทาการของมหาวิทยาลัย มีการดาเนินงานในลักษณะหอสมุดกลาง รวมงานบริ หารและงาน
เทคนิ คห้องสมุ ดทั้ง หมดไว้ที่ ส่วนกลาง และจัดบริ ก ารให้แก่ บุ ค คลของมหาวิท ยาลัย นัก ศึ ก ษา
นักวิชาการและผูส้ นใจทัว่ ไป
2) ห้ องสมุดและแหล่ งค้ นคว้ าระดับภาค จัดบริ การ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ซึ่ งเป็ นหน่วยงาน
ในส่ วนภู มิ ภาคของมหาวิท ยาลัย กระจายอยู่ตามภาคต่า งๆ ทัว่ ประเทศ รวม 10 ศูนย์ ที่ จ งั หวัด
นครศรี ธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุ โขทัย อุดรธานี ลาปาง จันทบุรี ยะลา และ
นครนายก นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลัย ยัง ได้ร่ ว มมื อ กับ หน่ วยงานภายนอกจัดตั้ง ศู น ย์วิ ท ยบริ ก าร
บัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 2 ศูนย์ เพื่อร่ วมมือกันจัดบริ การแหล่งสารสนเทศในส่ วนภูมิภาคที่หอสมุด
รัชมังคลาภิเษก พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคิรีขนั ธ์ และหอสมุดติณสู ลานนท์ โรงเรี ยน
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
3) ห้ องสมุดและแหล่ งค้ นคว้ าระดับจังหวัด จัดบริ การ ณ ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ
มุม มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่ในห้องสมุดประชาชนประจาจังหวัดทุก
จังหวัด และห้องสมุ ดประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครรวมทั้งสิ้ น 84 แห่ ง โดยความร่ วมมือกับ
หน่วยงานภานนอก เพื่อพัฒนาแหล่งสารสนเทศในชุมชนและท้องถิ่นร่ วมกัน
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1.5.4 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หน้า ที่และวัตถุ ประสงค์หลักอย่างหนึ่ ง ของมหาวิท ยาลัยคื อ การให้บริ การทาง
วิชาการแก่สังคมในรู ปของการเผยแพร่ ความรู ้ เพื่อยกระดับคุณภาของประชาชนโดยทัว่ ไป ปั จจุบนั
ได้จ ัดบริ ก ารทางวิช าการแก่ สั ง คมหลายด้า นที่ ส าคัญ ได้แก่ โ ครงการสั ม ฤทธิ บ ัตร นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชยังจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงและรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อ ให้
บริ การทางวิชาการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ อีกด้วย
1.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.6.1 ระดับปริญญาตรี
1) การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดแบ่งลักษณะเนื้ อหาชุ ดวิชาออกเป็ น ชุ ดวิชาเชิ งทฤษฎีและชุ ดวิชา
เชิงปฏิบตั ิ สาขาวิชาเป็ นผูก้ าหนดเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิและการสอบไล่ประจา
ภาคการศึกษา ตามลักษณะของแต่ละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ ดังนี้
ชุ ดวิชาเชิ งทฤษฎี มี คะแนนฝึ กปฏิ บตั ิ ไม่เกิ นร้ อยละ 20 และให้ค ะแนนสอบไล่
ประจาภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
ชุ ดวิชาเชิ งปฏิ บตั ิ กาหนดการประเมินผลการศึกษาโดยถือคะแนนฝึ กปฏิบตั ิเป็ น
สาคัญ และคะแนนสอบไล่ประจาภาคการศึกษาเป็ นส่ วนประกอบ โดยสาขาวิชาจะกาหนดสัดส่ วน
ของคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละชุดวิชา
กิ จกรรมวิช าชี พ ให้ก าหนดการประเมิ นผลการศึ ก ษาตามความเหมาะสมของ
กิจกรรมนั้น
2) การประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยให้ลาดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาใน
แต่ละชุดวิชา ดังนี้
ลาดับขั้น
ความหมาย
H (ได้คะแนนร้อยละ 76 ขึ้นไป)
เกียรตินิยม (HONOUR)
S (ได้คะแนนร้อยละ 60 – 75 )
ผ่าน (SATISFACTORY)
U (ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60)
ไม่ผา่ น (UNSATISFACTORY)
I
ไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
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หมายเหตุ สัญลักษณ์ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกาหนดให้ในกรณี ต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบชุดวิชานั้นเป็ นครั้งแรกจะได้ลาดับขั้น I (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ
จะไม่มีลาดับขั้น I ) เมื่อเข้าสอบซ่ อมจะได้ลาดับขั้นตามผลการสอบโดยไม่มีเครื่ องหมาย * (ลาดับขั้นที่มี
เครื่ องหมาย * กากับแสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว) แต่ถา้ ไม่ได้เข้าสอบซ่ อม I จะเปลี่ยนเป็ น
U โดยอัตโนมัติ หรื อ
(2) การดาเนิ นกิจกรรมที่กาหนดตามหลักสู ตรไม่เสร็ จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
เรี ยน
จากทั้ง 2 ข้างต้น เมื่อผูท้ ี่ ได้คะแนนเกี ยรติ นิยม H หลังจากได้ I ก็มีสิทธิ ที่จะได้รับเกียรตินิยม
เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผลการศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์
สัญลักษณ์ NA ในระบบการประเมินผลการศึ กษาจะกาหนดให้ในกรณี ที่นกั ศึ กษาลงทะเบี ยน
สอบซ่อมภาคปฏิบตั ิชุดวิชาการผลิตฯ ของสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ หรื อชุดวิชาประสบการณ์วิชาชี พฯ ของ
สาขาวิชาต่างๆ และต้องรอเข้าอบรมภาคปฏิบตั ิในภาคการศึกษาถัดไป

การนับชุดวิชาสะสมเพื่อให้ครบหลักสู ตร มหาวิทยาลัยจะนับเฉพาะชุดวิชาที่นกั ศึกษาสอบ
ได้ลาดับขั้น H และ S เท่านั้น โดยแต่ละลาดับขั้นจะมีค่าดังนี้
H ของแต่ละชุดวิชา มีค่า 4.00
S ของแต่ละชุดวิชา มีค่า 2.30
3) กิจกรรมก่ อนสาเร็ จการศึกษา
การอบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พ เป็ นกิ จกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้กบั
นักศึกษาตามข้อกาหนดของหลักสู ตรการศึกษากล่าวคือ หลักสู ตรการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาได้
กาหนดให้มีชุดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พเป็ นชุ ดวิชาบังคับในโครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษา ซึ่ ง
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาสุ ดท้ายและเข้ารับการอบรมตามจานวนวัน เวลา
และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยนักศึกษาจะต้อง ชาระค่าอาหารและที่พกั ตามจานวนที่
มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ ซึ่ งได้กาหนดการประเมินผลการเรี ยนชุ ดวิชาประสบการณ์วิชาชี พไว้ 2 ส่ วน
คือ สอบภาคทฤษฎี ตามตารางการสอนไล่ประจาภาคโดยกาหนดคะแนน ในส่ วนนี้ ไว้ร้อยละ 40
และเข้ารับการอบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้นกั ศึกษา
ส่ วนนี้ได้กาหนดคะแนนในการประเมินไว้ร้อยละ 60 และจะนาคะแนนทั้งสองส่ วนมารวมกัน เพื่อ
ตัดสิ นผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4)

การสาเร็ จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อประกาศนียบัตร เมื่อ
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ก. สอบได้จ านวนชุ ด วิ ช าครบถ้ว นตามหลัก สู ต ร และข้อ ก าหนดอื่ น ๆ ของ
สาขาวิชา คือ ปริ ญญาตรี (4 ปี ) ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 20 ชุดวิชา ปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง (3 ปี ) ศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 18 ชุ ดวิชา ปริ ญญาต่อเนื่ อง (2 ปี ) ศึ กษาไม่น้อยกว่า 12 ชุ ดวิชา และประกาศนี ยบัตร (1 ปี )
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 ชุดวิชา
ข. มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ค. ไม่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย
ง. ไม่มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่จะได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสู ตร ภายในกาหนดเวลาในหลักสู ตร
 ไม่เคยสอบได้คะแนนลาดับขั้น U ในชุดวิชาใดตลอดหลักสู ตร
 ไม่เคยเรี ยนซ้ าชุดวิชาใด เพื่อยกระดับคะแนน
 มีชุดวิชาสะสมของลาดับขั้น H เป็ นจานวนตั้งแต่สามในสี่ ข้ ึนไป ของชุ ด
วิชาทั้งหมด
- เกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาที่มีสิทธิ ได้รับจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1.11.3 อี กทั้งเป็ นผูท้ ี่มี ชุ ดวิชาสะสมของลาดับขั้น H เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของชุ ดวิชา
สะสมทั้งหมด
- ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
กาหนดการ ให้ปริ ญญาเกียรตินิยมในข้อ 64 (1)(ก) แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.2547 ไว้ดงั ต่อไปนี้
“สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสู ตร ภายในกาหนดเวลาในหลักสู ตรการศึกษานั้นๆ”
หมายถึง สอบได้ชุดวิชาครบตามโครงสร้างหลักสู ตรและภายในระยะเวลาของหลักสู ตรที่ได้รับ
อนุ มตั ิ สาหรับกรณี ที่สาขาวิชากาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนชุ ดวิชาเพิ่มขึ้น เพราะผูส้ มัครเรี ยนใช้วุฒิ
การศึ กษา ไม่ตรงตามคุ ณสมบัติที่กาหนด จึ งไม่มีสิ ทธิ ได้รับปริ ญญาเกี ย รติ นิย มตามข้อบังคับ ฯ
ดังกล่าว เนื่องจากใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดในหลักสู ตร
- นักศึกษาที่ได้รับเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์หรื อโอนชุดวิชาไม่
มีสิทธิ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
- บัณฑิตที่ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรี ยญทองเกียรตินิยม
และบัณฑิตที่ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรี ยญเงินเกียรตินิยม
บัณฑิตที่ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
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สู งสุ ดในสาขาวิชาหรื อแขนงวิชาใดในปี การศึกษาใด จะได้รับเข็มทองคาตรี ศรเป็ นรางวัลผลการ
เรี ยนยอดเยีย่ มในสาขาวิชาหรื อแขนงวิชานั้น
1.6.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
1) การประเมินผลการศึกษาของแต่ ละหลักสูตร
การประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินผลจาก
ก. ผลงานที่มอบหมายให้ทา
ข. การสอบชุดวิชาประจาภาคการศึกษา
ค. การสอบวิทยานิ พนธ์ สาหรั บ แผน ก หรื อการสอบประมวลความรู้ และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระสาหรับ แผน ข หากนักศึกษาที่สอบไม่ผา่ นในครั้งแรกจะมีสิทธิ สอบอีกหนึ่ ง
ครั้งหากสอบครั้งที่สองไม่ผา่ น จะถือว่าพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ง. การเข้ารับการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์มหาบัณฑิตหรื อประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิต
การประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประเมินผลจาก
ก. ผลงานที่มอบหมายให้ทา
ข. การสอบชุดวิชาประจาภาคการศึกษา
ค. การเข้ารับการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต หรื อ
ประสบการณ์วชิ าชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
2) การรายงานผลการศึกษา
การรายงานผลการศึกษาของชุ ดวิชา มหาวิทยาลัยใช้ระบบอักษรระดับคะแนนที่
แสดงความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา การวัดและการประเมินผลแต่ละชุ ดวิชา (ยกเว้นวิชา
วิท ยานิ พ นธ์ ก ารอบรมเข้ม เสริ ม ประสบการณ์ ม หาบัณ ฑิ ต /ประสบการณ์ วิช าชี พ มหาบัณ ฑิ ต /
ประสบการณ์วชิ าชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต) ให้ใช้อกั ษรระดับคะแนนดังนี้
อักษรระดับคะแนน

ความหมาย

คะแนนต่อ 1หน่วยกิต

A
B+
B
C+

Excellent
Very Good
Good
Fairly Good

4
3.5
3
2.5
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อักษรระดับคะแนน

ความหมาย

คะแนนต่อ 1หน่วยกิต

C
D
F

Fair
Poor
Failed

2
1
0

หมายเหตุ
ก. นักศึ ก ษาที่ไ ด้อกั ษรระดับคะแนน D และ F ถื อว่า สอบไม่ผ่า นและต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนใหม่ในชุดวิชานั้นจนกว่าจะสอบผ่าน
ข. นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรี ยนใหม่เพื่อยกระดับคะแบบชุ ดวิชาที่
สอบผ่านไปแล้วก็สามารถทาได้ โดยมหาวิทยาลัยจะใช้ผลการศึ กษาครั้งล่าสุ ดในการรายงานผล
และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
การรายงานผลการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ การอบรมเข้ม
เสริ มประสบการณ์ ม หาบัณ ฑิ ต /ประสบการณ์ วิ ช าชี พ มหาบัณ ฑิ ต /ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและการสอบประมวลความรู้ อักษรระดับคะแนนที่ใช้มีดงั นี้
อักษรระดับคะแนน ผลจากการประเมิน
ความหมาย
I
Incomplete
การประเมิ น ผลไม่ ส มบู ร ณ์ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ด าเนิ น
กิจกรรมครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
P
Passed
สอบผ่านสาหรับการประเมินผลที่ไม่คาดคิดคะแนน
โดยไม่นาไปคิดในคะแนนเฉลี่ยสะสม
U
Unsatisfactory สอบไม่ผา่ นสาหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
การรายงานผลการศึกษาด้ วยสัญลักษณ์ อื่น มีดงั ต่อไปนี้
อักษรระดับคะแนน
ผลจากการประเมิน
ความหมาย
W
Withdrawn
การยกเลิ ก ใช้ในกรณี ที่นักศึกษาขอถอนชุ ด
วิ ช า ที่ ล ง ท ะ เบี ย น เ รี ย น ไว้ แ ล้ ว ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
N
Not Graded and Credited การไม่นบั คะแนน สาหรับชุ ดวิชาที่นกั ศึกษา
ลงทะเบียนเกินกว่าที่หลักสู ตรกาหนด และไม่
ต้องการไปใช้ในการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
SP
Suspended
ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับ
คะแนนในภาคการศึกษาที่ผา่ นมา
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การคานวณหน่ วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสม มีวธิ ี การดังนี้
ก. การคานวณหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคการศึกษาจะทาเมื่อสิ้ น
ภาคการศึกษาแต่ละภาค
ข. การนับ จ านวนกิ ต สะสมเพื่ อ ค านวณคะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลัก สู ต รให้ นับ
คานวณจากชุ ดวิชาตามหลักสู ตร แผน ก หรื อ แผน ข ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ทั้งนี้ ยกเว้นชุ ด
วิชาวิทยานิพนธ์และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การบันทึกผลการเรี ยนของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนจะบันทึกผลการ
เรี ยนในภาคหลังสุ ดตามที่เป็ นจริ ง ส่ วนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผา่ นมาจะบันทึกเป็ น SP และ
ไม่นาไปคานวณคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม
ง. การสอบวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้ จะนาผล
การสอบไปคิดคานวณหน่วยกิตสะสม แต่จะไม่นาไปคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
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1.7 การผลิต/ปรับปรุ งชุ ดวิชา
1.7.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิต/ปรั บปรุ งชุดวิชา(โดยสังเขป) (สานักวิชาการ 2551)

สาขาวิชา

ชุ ดวิชา
ผลิต/
ปรับปรุ ง

สภาวิชาการ
แต่ งตั้ งผู้
ร่ วมผลิต /
ปรบปรุง

ปรับปรุง
ชุดวิชา

แต่ งตั้ง
กก.ชุดวิชา

ดาเนินการ
ผลิต/
ปรับปรุ ง

จัดทาโครง
ร่ างหน่ วย
การสอน

ทาเอกสาร
ฉบับ
เพิม่ เติม

ประชุ ม
พิจารณา
หน่ วยการ
สอน
ร่ าง 1,2

ผู้เขียน
ปรับแก้
หน่ วยการ
สอน
ร่ าง 1,2

ผู้เขียนส่ ง
หน่ วยการ
สอนให้
บก.

ประชุ ม
บูรณาการ
หน่ วยการ
สอน
ชุ ดวิชา

บก.รับหน่ วยการสอน
ตรวจแก้ ร่ าง 2

ปิ ด/
ยกเลิก/
ยุบรวม
กก.ปรับปรุง/
คณะทางาน/
กก.พิจารณา

3-5 ปี

เอกสาร
การสอน

สานัก
บริการ

การศึกษา
นักศึกษา

สานัก
พิมพ์

บก.
ตรวจแก้
และจัดส่ ง
ร่ าง 3
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1.7.2 องค์ ประกอบ/บทบาทหน้ าทีค่ ณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา(บริ หารชุดวิชา)
เพื่อให้การดาเนิ นการผลิตชุ ดวิชาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชดาเนินไป
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้มี ประกาศมหาวิท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ร าชเรื่ อง องค์ป ระกอบ
คณะกรรมการกลุ่ ม ผลิ ต ชุ ด วิ ช าระดับ ปริ ญ ญาตรี (มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช 2538)
ประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการ 1 คน
2) กรรมการด้านเนื้อหา 6-8 คน
3) กรรมการด้านเทคโนโลยีการศึกษา 1 คน
4) กรรมการด้านวัดผลการศึกษา 1 คน
5) กรรมการและบรรณาธิการ
6) เลขานุการ
รวมกรรมการทั้งสิ้ นไม่ เกิ น 11 คน ทั้งนี้ กรรมการอาจจะท าหน้าที่ เลขานุ ก ารหรื อ
บรรณาธิ การด้วยก็ได้
สาหรับการผลิตและการบริ หารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราชเรื่ อง องค์ประกอบ หน้าที่และวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการผลิตและบริ หาร
ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2535 (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2535) กาหนดรายละเอียด
ดังนี้
ข้อ 1 ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเสนอรายนามคณะกรรมการผลิตและ
บริ หารชุ ดวิชาต่อคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชพิจารณาเห็ นชอบ
แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง โดยให้ดาเนิ นการล่วงหน้าก่อนการเปิ ดสอนอย่างน้อย
1 ปี
ข้อ 2 ให้คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่ละคณะประกอบด้วย
2.1 ประธานกรรมการ
1 คน
2.2 กรรมการและบรรณาธิการ
1 คน
2.3 กรรมการด้านเนื้อหา
2-4 คน
2.4 กรรมการด้านการออกแบบระบบการสอน
1-2 คน
2.5 กรรมการและเลขานุการ
1 คน
2.6 ผูช้ ่วยเลขานุการ
1 คน
รวมกรรมการทั้งสิ้ นไม่เกิน
9 คน
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ข้อ 3 คณะกรรมการผลิ ต และบริ ห ารชุ ด วิช าระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษาต้อ งเป็ นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
3.1 ประธานกรรมการเป็ นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย และเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิใน
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาที่ผลิต
3.2 กรรมการและบรรณาธิการ เป็ นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยและเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาที่ผลิต รวมทั้งต้องมีทกั ษะในด้านการใช้ภาษา
3.3 กรรมการด้า นเนื้ อ หา เป็ นอาจารย์ห รื อ บุ ค ลากรทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาที่ผลิต
3.4 กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน เป็ นอาจารย์ประจามหาวิ ทยาลัยและมี
ความรู้ความสามารถด้านออกแบบระบบการเรี ยนการสอน
3.5 กรรมการและเลขานุการ เป็ นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ให้คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชากาหนดกรรมการให้เป็ นผูผ้ ลิตเนื้ อหาหรื อผูร้ ่ วมผลิตที่
เป็ นบุ ค ลากรภายในหรื อ ภายนอกมหาวิท ยาลัย และต้อ งน าเสนอคณะกรรมการบัณฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ให้ความเห็ นชอบก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง
ผูผ้ ลิตหรื อผูร้ ่ วมผลิต
ข้อ 5 คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุ ดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เริ่ มวาระการดารงตาแหน่ง
นับตั้งแต่ได้รับอนุมตั ิแต่งตั้งจากสภาวิชาการ
ข้อ 6 คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุ ดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสิ้ นสุ ดวาระการดารง
ตาแหน่งหลังจากมีคาสั่งแต่งตั้งผูอ้ ื่นเป็ นกรรมการแทน
ข้อ 7 คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
7.1 กาหนดโครงร่ างเนื้ อหาวิชาเป็ นหน่วยการสอน 15 หน่วย โดยแบ่งเนื้ อหาเป็ น
ตอนและวางแผนการผลิต แล้วเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาทราบ
7.2 พิจารณาให้ความเห็ นชอบในสัดส่ วนการผลิ ตเนื้ อหาวิชาในกรณี ที่มีผผู ้ ลิ ต
หลายคน ในแต่ละหน่วยและให้ความเห็นชอบการนาผลงานทางวิชาการของผูท้ รงคุณวุฒิอื่นมาใช้
ประกอบชุดวิชาที่รับผิดชอบการผลิต
7.3 กาหนดผูร้ ับผิดชอบการผลิตเนื้ อหาวิชาแต่ละหน่วยการสอน
7.4 พิจารณากาหนดรายละเอียดของสื่ อปฏิสัมพันธ์
7.5 พิจารณาความเหมาะสมในการใช้สื่อโสตทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อสื่ อเสริ ม
อื่น ๆ ประกอบชุดวิชาที่รับผิดชอบ
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7.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งเนื้ อหาวิชาในระดับหัวเรื่ องที่ผรู ้ ับผิดชอบการ
ผลิตเสนอมา
7.7 พิจารณารายละเอียดของแนวการศึกษาตามที่ผรู้ ับผิดชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวการศึกษาและวัตถุประสงค์ของชุดวิชา
7.8 พิจารณาเนื้ อหาของประมวลสาระชุดวิชาตามที่ผรู ้ ับผิดชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวการศึกษาและวัตถุประสงค์ของชุดวิชา
7.9 วินิจฉัยปั ญหาทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบ
7.10 รายงานความก้าวหน้าในการผลิตชุ ดวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเป็ นรายเดือน
7.11 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตชุ ดวิชาที่รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชามอบหมาย
7.12 วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนประจาภาคการศึกษาของชุดวิชาที่รับผิดชอบ
7.13 พิจารณาเสนอรายชื่ออาจารย์สัมมนาเสริ มและสัมมนาเข้มประจาชุดวิชา
7.14 พิจารณาเสนอรายละเอียดขั้นตอนในการวัดและประเมินผลการศึกษาระหว่าง
การศึกษาและสอบไล่
7.15 พิจารณาจัดทารายงานการประเมินผลการใช้ชุดวิชาที่รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
7.16 รายงานสถานภาพในการบริ หารชุดวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเป็ นระยะ ๆ
7.17 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริ หารชุดวิชาที่รับผิดชอบตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชามอบหมาย
ข้อ 8 คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหน้าที่ผลิตชุดวิชาให้แล้ว
เสร็ จล่วงหน้าก่อนการเปิ ดสอนชุดวิชานั้น อย่างน้อย 4 เดือน
ข้อ 9 ประธานคณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชา มีหน้าที่จดั การประชุมคณะกรรมการ
ผลิตและบริ หารชุดวิชาได้ตามจานวน ดังนี้
9.1 การผลิตชุดวิชา ไม่เกิน 30 ครั้ง
9.2 การบริ หารชุ ดวิชา ไม่เกิ น 7 ครั้ ง/ภาคการศึ กษา จานวนครั้ งการประชุ ม นี้
หมายถึงจานวนครั้งที่มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
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ข้อ 10 ให้ประธานคณะกรรมการผลิตและบริ หารชุ ดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหน้าที่เร่ งรัด
การผลิ ตต้นฉบับชุ ดวิชาให้แล้วเสร็ จตามแผนการดาเนิ นงานและตามมาตรการเร่ งรัดการผลิ ตชุ ด
วิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและบริ หารชุดวิชาให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
ข้อ 11 การปฏิบตั ิงานและการรายงานการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการผลิตและบริ หารชุด
วิ ช าแต่ ล ะคณะขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิ ช าซึ่ งจะต้อ งรายงานการ
ปฏิบตั ิงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

2. ประเด็นการประเมินผล : ตัวชี้วดั ที่ 23 ประสิ ทธิภาพของการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2551 : 212-213 )
2.1 คาอธิบาย :
2.1.1 อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ทคี่ านึกถึง
ความแตกต่ างเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และการจัดให้ นิสิตนักศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ มากที่สุด เช่ น การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้คน้ คว้าวิจยั โดยอิ สระในรู ป โครงการวิจยั ส่ วน
บุคคล การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเลื อกเรี ยนได้หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ การเปิ ด
รายวิ ช าเลื อ กเสรี ที่ ค รอบคลุ ม องค์ค วามรู ้ ต่ า งๆ จ านวนหน่ ว ยกิ ต หรื อ จ านวนชั่ว โมงเรี ย นใน
ภาคปฏิ บ ัติใ นห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก าร รวมทั้ง มี ก ารฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามอย่า งพอเพี ย ง มี ก ารจัด
สัมมนา จัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ จัดทาโครงงาน มีการเรี ยนการสอนทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
(Internet) และมีห้องสมุดและระบบสื บค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง
2.2.2 ประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นตัวบ่ งชี้ คุณภาพที่
ต้ อ งอาศั ยความละเอี ย ดในการพิจ ารณาและมี ลักษณะแตกต่ า งจากตั ว บ่ งชี้ อื่ นๆ ที่กล่ า วมาแล้ ว
อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้น้ ีมีความสาคัญเนื่ องจากเป็ นตัวบ่งชี้ ที่จะบอกให้ทราบว่าสถาบันการศึกษาได้
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 22 หรื อไม่ ซึ่ งมาตรา 22
กาหนดไว้วา่ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด”
2.2.3 การประเมินผลอาจพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ หรื อการ
จัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรี ยนการสอน หรื อจัดเก็บร่ องรอยหลักฐานจากการศึกษาข้ อมูลจากวิธีการอื่นๆ
เช่น การสังเกตการเรี ยนการสอน วิธีการตั้งปัญหา และพิจารณาจากงานที่ผสู ้ อนมอบหมายด้วย
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2.2 ประเด็นในการพิจารณา 7 ข้ อ
ประเด็ น ที่ 1 คณาจารย์มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจรู้ เ ป้ าหมายของการจัด การศึ ก ษา และ
หลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 2 คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ประเด็นที่ 3 คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
โดยการลดการถ่ายทอดความรู ้ เพิม่ การปฏิบตั ิจริ ง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน
ประเด็นที่ 4 คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
ตนเองและผูเ้ รี ยน
ประเด็นที่ 5 คณาจารย์มีการประเมิ นผลการเรี ยนการสอนที่ สอดคล้องกับสภาพการ
เรี ยนรู้ ที่จดั ให้ผูเ้ รี ยนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู้และการ
ประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ประเด็นที่ 6 คณาจารย์มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
ประเด็นที่ 7 คณาจารย์มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อและการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้
พัฒนาผูเ้ รี ยน
2.3 เกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ส่ วนใหญ่ร้อยละ ส่ วนใหญ่ร้อยละ ส่ วนใหญ่ร้อยละ ส่ วนใหญ่ร้อยละ
75 ปฏิบตั ิได้ 1-2 75 ปฏิบตั ิได้ 3-4 75 ปฏิบตั ิได้ 5
75 ปฏิบตั ิได้ 6
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น

5
อาจารย์ประจา
ส่ วนใหญ่ร้อยละ
75 ปฏิบตั ิได้ 7
ประเด็น

2.4 ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นหลักฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้แบบเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ เช่ น จานวนหน่ วยกิ ตหรื อจานวนชัว่ โมงเรี ยนในภาคปฏิบตั ิที่แสดงถึงการให้นกั ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ตามความสนใจ การสอนแบบ Problem Based Learning, Project-Based Learning
เป็ นต้น การทา Senior project การสอนแบบสัมมนา และการที่มอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองรวมทั้งจานวนชัว่ โมงในภาคสนาม จานวนโปรแกรม/รายวิชาที่เป็ นวิชาเลือกเสรี
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ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยน และเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ผลการประเมินผลการเรี ยนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และมีการนาผล
การประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
นอกจากนั้นยังรวมถึ งผลงานอาจารย์ที่เป็ นงานวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อและการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ย นและน าผลไปใช้พ ัฒ นาผูเ้ รี ย น จ านวนรายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนทางเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ (Internet) จานวนชั่วโมงที่ เปิ ดให้บริ ก ารให้นิสิ ตนักศึ ก ษาใช้ห้องสมุ ดและห้อง
คอมพิวเตอร์ ต่อวัน เป็ นต้น รวมถึ ง แผนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์
รวมและมีบทบาทในการเรี ยนรู้
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาต้องจัดท ารายงานวิจยั ประเมิ นผลตามตัวชี้ วดั ที่ 23 เพื่ อเป็ น
หลักฐานยืนยันในการประเมินตนเองของสถาบัน

3. แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
3.1 ความหมายกระบวนการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้ความหมายของกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด โดย กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่ งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศัก ยภาพ (ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2551:155)
อาภรณ์ ใจเที่ ย ง (2551) การจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ
หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งเกิด
การพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จาเป็ นสาหรับการเป็ นสมาชิ กที่ดีของสังคมของประเทศชาติ
ต่อไป
3.2 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
3.2.1 แนวคิดทางการศึกษาของ จอห์ น ดิวอี้ (John Dewey) แนวคิดนี้ มีที่มาจากแนวคิด
ทางการศึกษาของ จอห์น ดิ วอี้ (John Dewey) ซึ่ งเป็ นต้นคิดในเรื่ องของ “การเรี ยนรู้ โดยการ
กระทา” หรื อ “Learning by Doing” (Dewey 1963) อันเป็ นแนวคิดที่แพร่ หลายและได้รับการ
ยอมรับทัว่ โลกมานานแล้ว การจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูล้ งมื อปฏิ บตั ิ จดั กระทานี้
นับว่าเป็ นการเปลี่ ยนบทบาทในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากการเป็ น “ผูร้ ับ” มาเป็ น “ผูเ้ รี ยน” และ
เปลี่ยนบทบาทของครู จาก “ผูส้ อน” หรื อ “ผูถ้ ่ายทอดข้อมูลความรู ้” มาเป็ น “ผูจ้ ดั ประสบการณ์การ
เรี ยนรู้” ให้ผเู ้ รี ยน ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้ เท่ากับเป็ นการเปลี่ยนจุดเน้นของการเรี ยนรู ้วา่ อยูท่ ี่
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ผูเ้ รี ยนมากกว่าอยูท่ ี่ผสู ้ อน ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงกลายเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน เพราะบทบาท
ในการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่จะอยูท่ ี่ตวั ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
หลังจากแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้น ต่อมาได้มีผพู ้ ฒั นาแนวคิดใหม่ๆ ขึ้นจานวนมาก ซึ่ งล้วน
แต่สนับสนุ นแนวคิ ดพื้นฐานของดิ วอี้ ท้ งั สิ้ น แนวคิ ดใหม่ๆ เหล่ านี้ ต่างช่ วยส่ งเสริ มแนวคิ ดหลัก
ของดิ วอี้ ใ ห้ส ามารถนาไปปฏิ บ ตั ิ ไ ด้จริ ง เป็ นรู ป ธรรมชัดเจนยิ่ง ขึ้ น กว้า งและหลากหลายยิ่ง ขึ้ น
น่าสนใจ และได้ผลมากยิง่ ขึ้น
3.2.2 โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) การที่ครู จะจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นที่มาของชื่อ CIPPA ดังนี้
C = Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของ Constructivism กล่าวคื อ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดี ควรเป็ นกิ จกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาส สร้ างความรู ้ ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจะทา
ให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจ และเกิดการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายต่อตนเอง การที่ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้สร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเองนี้ เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
I = Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งแวดล้อมรอบตัว กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ดี จะต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และแหล่งความรู ้ที่
หลากหลาย ซึ่ งเป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมทางสังคม
P = Physical Participation หมายถึง การเรี ยนรู ้มีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่ างกาย โดยการทา
กิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมทางกาย
P = Process Learning หมายถึง การเรี ยนรู ้กระบวนการต่างๆ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดี
ควรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ กระบวนการต่างๆ ซึ่ งเป็ นทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิต เช่ น
กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการคิ ด กระบวนการแก้ปั ญหา กระบวนการ กลุ่ ม
กระบวนการพัฒ นาตนเอง เป็ นต้น การเรี ยนรู ้ ก ระบวนการเป็ นสิ่ ง ส าคัญ เช่ น เดี ย วกับ การ
เรี ยนรู้ เนื้อหาสาระต่างๆ การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ เป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ทางด้านสติปัญญาอีกทางหนึ่ง
A = Application หมายถึงการ นาความรู ้ที่ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับประโยชน์จากการเรี ยน และช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมขึ้นเรื่ อยๆ กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่มีแต่เพียงการสอนเนื้ อหาสาระให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ โดยขาดกิจกรรมการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ จะ
ทาให้ผเู ้ รี ยนขาดการเชื่ อมโยงระหว่างทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ ซึ่ งจะทาให้การเรี ยนรู ้ ไม่เกิดประโยชน์
เท่าที่ควร การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้น้ ี เท่ากับเป็ นการช่วยให้
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ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในด้านหนึ่งหรื อหลายๆ ด้าน แล้วแต่ลกั ษณะของสาระและ
กิจกรรมที่จดั (http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=110823&Ntype=2 2551)
3.3 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แบ่งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ในระดับการ
อุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งมุ่งพัฒนาความรู ้และทักษะทางวิชาชี พ ทักษะชีวิต
และทักษะสังคม มีปรากฏในวงการการศึกษาไทยหลายรู ปแบบ ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2551:155-158)
3.3.1 การเรี ยนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนคิดและดาเนินการ
เรี ยนรู้ กาหนดวัตถุประสงค์ และเลือกแหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา เป็ น
การส่ งเสริ มให้เกิดการแก้ปัญหามากกว่าการจาเนื้ อหาข้อเท็จจริ ง เป็ นการส่ งเสริ มการทางานเป็ น
กลุ่มและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่ งวิธีการนี้ จะทาได้ดีในการจัดการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา
เพราะผูเ้ รี ยนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดาเนินการด้วยตนเองได้ดี เงื่อนไขที่ทาให้เกิด
การเรี ยนรู้ ประกอบด้วย ความรู้เดิมของผูเ้ รี ยน ทาให้เกิ ดความเข้าใจ ข้อมูลใหม่ได้ การจัด
สถานการณ์ที่เหมือนจริ ง ส่ งเสริ มการแสดงออกและการนาไปใช้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การให้
โอกาสผูเ้ รี ยนได้ไตร่ ตรองข้อมูลอย่างลึกซึ้ ง ทาให้ผเู้ รี ยนตอบคาถาม จดบันทึก สอนเพื่อน สรุ ป
วิพากษ์วจิ ารณ์สมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ได้ดี
3.3.2 การเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล (individual study)
เนื่องจากผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคลมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ และความสนใจในการเรี ยนรู้ ที่
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะต้องมีเทคนิ คหลายวิธี เพื่อช่ วยให้การจัดการเรี ยนในกลุ่มใหญ่
สามารถตอบสนองผูเ้ รี ยนแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ดว้ ย อาทิ
1) เทคนิคการใช้ Concept Mapping ที่มีหลักการใช้ตรวจสอบความคิดของผูเ้ รี ยนว่าคิด
อะไร เข้าใจสิ่ งที่เรี ยนอย่างไรแล้วแสดงออกมาเป็ นกราฟิ ก
2) เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผเู ้ รี ยนกับผูส้ อนร่ วมกันกาหนด เพื่อใช้เป็ น
หลักยึดในการเรี ยนว่าจะเรี ยนอะไร อย่างไร เวลาใด ใช้เกณฑ์อะไรประเมิน
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3) เทคนิค Know –Want-Learned ใช้เชื่ อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ ผสมผสานกับ
การใช้ Mapping ความรู้เดิม เทคนิ คการรายงานหน้าชั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมา
นาเสนอหน้าชั้นซึ่ งอาจมีกิจกรรมทดสอบผูฟ้ ังด้วย
4) เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็ นการเรี ยนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมมือกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดซึ่ งกันและกัน เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายเดี ยวกัน เพื่อแก้ปัญหาให้สาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์
3.3.3 การเรี ยนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
การเรี ย นรู ้ แ บบนี้ มี ค วามเชื่ อ พื้ น ฐานว่ า “ผูเ้ รี ย นเป็ นผู้ส ร้ า งความรู้ โ ดยการอาศัย
ประสบการณ์แห่ งชี วิตที่ได้รับเพื่อค้นหาความจริ ง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญา
การศึกษาที่หลากหลาย ซึ่ งนักทฤษฎีสรรคนิ ยมได้ประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษา
ดังกล่าวในรู ปแบบและมุมมองใหม่ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1) กลุ่ม ที่ เน้ นกระบวนการรู้ คิ ดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal
Constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เป็ นกลุ่มที่เน้นการ เรี ยนรู้ของมนุษย์
เป็ นรายบุคคล โดยมีความเชื่ อว่ามนุ ษย์แต่ละคนรู ้ วิธีเรี ยนและรู ้วิธี คิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ดว้ ย
ตนเอง
2) กลุ่มที่ เน้ นการสร้ างความรู้ โดยอาศั ยปฏิ สัมพันธ์ ทางสั งคม (Social constructivism or
socially oriented constructivist theories) เป็ นกลุ่มที่เน้นว่าความรู ้ คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมี
ข้อตกลงเบื้องต้นสองประการ คือ 1) ความรู ้ตอ้ งสัมพันธ์กบั ชุ มชน 2) ปั จจัยทางวัฒนธรรมสังคม
และประวัติศาสตร์ มีผลต่อการเรี ยนรู้ ดังนั้นครู จึงมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้
3.3.4 การเรี ยนรู้จากการสอนแบบเอส ไอ พี (SIP)
การสอนแบบเอส ไอ พี เป็ นรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นเพื่อฝึ กทักษะทางการสอน
ให้กบั ผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับ
ทักษะการสอน โดยผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยนมีผลทางตรง คือ การมีทกั ษะการสอน การมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผลทางอ้อม คือ การสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ความร่ วมมือใน
การเรี ยนรู้ และความพึงพอใจในการเรี ยนรู้
วิธีการที่ใช้ในการสอน คือ การทดลองฝึ กปฏิบตั ิจริ งอย่างเข้มข้น ต่อเนื่ อง และเป็ นระบบ
โดยการสอนแบบจุลภาค มีที่ให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีบทบาทในการฝึ กทดลองตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดการ
ฝึ ก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรู ้ความเข้าใจ ขั้นสารวจวิเคราะห์และออกแบบการฝึ กทักษะ ขั้น
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ฝึ กทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสร้ างทางสังคมของรู ปแบบการสอนอยูใ่ นระดับปานกลางถึ งต่ า
ในขณะที่ผเู ้ รี ยนฝึ กทดลองทักษะการสอนนั้น ผูส้ อนต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุ นอย่างใกล้ชิด
สิ่ งที่ จะทาให้การฝึ กเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คือ ความพร้ อมของระบบ
สนับสนุ น ได้แก่ ห้องปฏิบตั ิการสอน ห้องสื่ อเอกสารหลักสู ตรและการสอน และเครื่ องมือ
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3.5 การเรี ยนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง (Self-Study)
การเรี ยนรู ้แบบนี้ เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนศึกษาและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น การจัดการ
เรี ยนการสอนแบบสื บค้น (Inquiry Instruction) การเรี ยนแบบค้นพบ (Discovery Learning) การ
เรี ยนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) การเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ซึ่ ง
การเรี ย นการสอนแบบแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองนี้ ใ ช้ใ นการเรี ย นรู ้ ท้ งั ที่ เป็ นรายบุ คคล และ
กระบวนการกลุ่ม
3.3.6 การเรี ยนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
การเรี ยนรู ้แบบนี้ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน
ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระ การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ฝึ กฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาชี พ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสู ง โดยสถาบันการศึกษามักร่ วมมือกับแหล่งงานในชุ มชน
รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกัน ตั้งแต่การกาหนดวัตถุ ประสงค์ การกาหนดเนื้ อหา
กิจกรรม และวิธีการประเมิน
3.3.7 การเรี ยนรู้ทเี่ น้ นการวิจัยเพือ่ สร้ างองค์ ความรู้ (Research–based Learning)
การเรี ยนรู้ที่เน้นการวิจยั ถือได้วา่ เป็ นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็ นการเรี ยนที่เน้น
การแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนโดยตรง เป็ นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และ
การทดสอบความสามารถทางการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน โดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนอาจ
แบ่งได้เป็ น 4 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ การสอนโดยใช้วิธีวิจยั เป็ นวิธีสอน การสอนโดยผูเ้ รี ยนร่ วมทา
โครงการวิจยั กับอาจารย์หรื อเป็ นผูช้ ่วยโครงการวิจยั ของอาจารย์ การสอนโดยผูเ้ รี ยนศึกษา งานวิจยั
ของอาจารย์และของนักวิจยั ชั้นนาในศาสตร์ ที่ศึกษา และการสอนโดยใช้ผลการวิจยั ประกอบการ
สอน
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3.3.8 การเรี ยนรู้ ที่ใ ช้ วิ ธี ส ร้ า งผลงานจากการตกผลึ ก ทางปั ญญา (Crystal-Based
Approach)
การจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบนี้ เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้สร้ างสรรค์ความรู ้ความคิด
ด้วย ตนเองด้วยการรวบรวม ทาความเข้าใจ สรุ ป วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากการศึกษาด้วยตนเอง
เหมาะสาหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผูเ้ รี ยนที่เป็ นผูใ้ หญ่ มีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ ที่ศึกษามา ใน
ระดับหนึ่งแล้ว
วิธีการเรี ยนรู ้ เริ่ มจากการทาความเข้าใจกับผูเ้ รี ยนให้เข้าใจวัตถุ ประสงค์ของการเรี ยนรู ้
ตาม แนวนี้ จากนั้นทาความเข้าใจในเนื้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวิชา มอบหมายให้ผเู้ รี ยนไป
ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดตามประเด็นที่กาหนด แล้วให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาแนวคิดในประเด็นต่าง ๆ
แยกทีละประเด็น โดยให้ผเู ้ รี ยนเขียนประเด็นเหล่านั้นเป็ นผลงานในลักษณะที่เป็ นแนวคิด ของ
ตนเองที่ผ่านการกลัน่ กรอง วิเคราะห์เจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเป็ นของตนเอง จากนั้นจึ ง
นาเสนอให้กลุ่มเพื่อนได้ช่วยวิเคราะห์ วิจารณ์อีกครั้ง
3.4 ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ (อาภรณ์
ใจเที่ยง 2551)
3.4.1 Active Learning เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทา หรื อปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ด้วย
ความ กระตือรื อร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน ทาโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ ได้ใช้
ประสาทสัมผัสต่างๆ ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองอย่างแท้จริ ง ผูส้ อนทาหน้าที่ เตรี ยมการจัด
บรรยากาศการเรี ยนรู้ จัดสื่ อสิ่ งเร้าเสริ มแรงให้คาปรึ กษาและสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3.4.2 Construct เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบสาระสาคัญหรื อองค์การความรู ้ใหม่ดว้ ย
ตนเอง อันเกิด จากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทาให้ ผูเ้ รี ยน
รักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าเกิดทักษะในการแสวงหาความรู ้ เห็นความสาคัญของการเรี ยนรู้ ซึ่ ง
นาไปสู่ การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Man) ที่พึงประสงค์
3.4.3 Resource เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้ง
บุ ค คลและ เครื่ อ งมื อ ทั้ง ในห้ อ งเรี ย น และนอกห้ องเรี ย น ผูเ้ รี ย นได้สั ม ผัส และสั ม พัน ธ์ กับ
สิ่ งแวดล้อมทั้งที่ เป็ นมนุ ษย์ (เช่น ชุ มชน ครอบครัว องค์กรต่างๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตาม
หลักการที่วา่ "การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์)"
3.4.4 Thinking เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มกระบวนการคิด ผูเ้ รี ยนได้ฝึกวิธีคิดในหลาย
ลักษณะ เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกว้าง คิดลึกซึ้ ง คิดไกล
คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นต้น (ทิศนา แขมมณี และคณะ 2543 : 55-59) การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้คิดอยูเ่ สมอ
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ในลักษณะ ต่ าง ๆ จะท าให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนคิ ดเป็ น แก้ปั ญหาเป็ น คิ ดอย่างรอบคอบมี เหตุ ผ ล มี
วิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่จะเลือกรับและ
ปฏิเสธข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกได้อย่าง
ชัดเจนและมี เหตุผลอันเป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวติ ประจาวัน
3.4.5 Happiness เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนอย่างมีความสุ ข เป็ นความสุ ขที่เกิดจาก
ประการที่หนึ่ง ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนในสิ่ งที่ตนสนใจสาระการเรี ยนรู ้ ชวนให้สนใจใฝ่ ค้นคว้าศึกษาท้าทาย
ให้ แ สดง ความสามารถและให้ ใ ช้ ศ ัก ยภาพของตนอย่ า งเต็ ม ที่ ประการที่ ส องปฏิ สั ม พัน ธ์
(Interaction) ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะเป็ นกัลยาณมิตร มีการ
ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน มีกิจกรรมร่ วมด้วยช่วยกัน ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกมีความสุ ขและสนุ กกับ
การเรี ยน
3.4.6 Participation เป็ นกิ จกรรมที่ ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการวางแผนกาหนดงาน
วางเป้ าหมายร่ วมกัน และมี โอกาสเลื อกท างานหรื อศึ ก ษาค้นคว้า ในเรื่ องที่ ตรงกับ ความถนัด
ความสามารถ ความสนใจ ของตนเอง ทาให้ผเู้ รี ยนเรี ยนด้วยความกระตือรื อร้น มองเห็นคุณค่าของ
สิ่ งที่เรี ยนและสามารถ ประยุกต์ความรู้นาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริ ง
3.4.7 Individualization เป็ นกิจกรรมที่ผสู ้ อนให้ความสาคัญแก่ผเู ้ รี ยนในวามเป็ นเอกัต
บุคคล ผูส้ อนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน มุ่งให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองให้เต็มศักยภาพมากกว่าเปรี ยบเทียบแข่งขันระหว่างกันโดยมีความเชื่ อมัน่
ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู้ได้ และมีวธิ ีการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกัน
3.4.8 Good Habit เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาคุณลักษณะนิ สัยที่ดีงาม เช่น ความ
รับผิดชอบ ความเมตตา กรุ ณา ความมีน้ าใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินยั ความเสี ยสละ ฯลฯ และ
ลักษณะนิ สัยในการทางานอย่างเป็ นกระบวนการการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การยอมรับผูอ้ ื่น และการ
เห็นคุณค่าของงาน เป็ นต้น
กล่ าวโดยสรุ ป การจัดกิ จกรรมที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นกิ จกรรมที่ ผเู ้ รี ยนได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ดจากการเรี ยน ได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพ ได้ประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ได้มีความสุ ขและสนุกกับการเรี ยนรู ้ ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา
3.5 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีม่ ่ ุงพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน จาเป็ นต้องใช้เทคนิควิธีการเรี ยนรู้
รู ปแบบการสอนหรื อกระบวนการเรี ยนการสอนใน หลากหลายวิธีซ่ ึงจาแนกได้ดงั นี้
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู้ 2543 : 36-37)
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3.5.1 การจัดการเรี ยนการสอนทางอ้ อม ได้แก่ การเรี ยนรู้แบบสื บค้น แบบค้นพบแบบ
แก้ปัญหา แบบสร้างแผนผังความคิดแบบใช้กรณี ศึกษา แบบตั้งคาถามแบบใช้การตัดสิ นใจ
3.5.2 เทคนิคการศึกษาเป็ นรายบุคคล ได้แก่ วิธีการเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยน แบบการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง แบบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
3.5.3 เทคนิคการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ประกอบการเรี ยน เช่น การใช้
สิ่ งพิมพ์ ตาราเรี ยน และแบบฝึ กหัดการใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์การเรี ยนชุดการสอน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
3.5.4 เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้ นปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย การโต้วาทีกลุ่ม
Buzz การ อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุ่มแก้ปัญหา กลุ่มติวการประชุ มต่าง ๆ การแสดงบทบาท
สมมติ กลุ่มสื บค้นคู่คิดการฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นต้น
3.5.5 เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้ นประสบการณ์ เช่น การจัดการเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วม เกม กรณี ตวั อย่างสถานการณ์ จาลองละคร เกม กรณี ตวั อย่างสถานการณ์ จาลอง ละคร
บทบาท สมมติ
3.5.6 เทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมือ ได้แก่ ปริ ศนาความคิดร่ วมมือแข่งขันหรื อกลุ่มสื บค้น
กลุ่มเรี ยนรู ้ ร่ วมกัน ร่ วมกันคิด กลุ่มร่ วมมือ
3.5.7 เทคนิคการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ การเรี ยนการสอนแบบใช้เวลาเล่า
เรื่ อง (Story line) และการเรี ยนการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-Solving)
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4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.1.1 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับสื่อการศึกษา
1) ฝ่ ายจัดระบบและวิจัยสื่ อการศึกษา สานักเทคโนโลยีการศึกษา (2547) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง การรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
การศึ ก ษ าทางไก ลผ่ า นดาวเที ยม เพื่ อ ส ารวจก ารรั บชมราย การวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และศึกษา
ความคิดเห็ นของนักศึกษา เกี่ ยวกับประโยชน์และคุ ณภาพโดยรวมของรายการวิทยุโทรทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 57.0 มีอายุระหว่าง
21-30 ปี ร้อยละ 50.4 ประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 24.0 และลูกจ้างบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 25.8
เรี ยนในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ร้อยละ 32.2 และมีที่อยูก่ ระจายทัว่ ประเทศในทุกจังหวัด โดยใน
กรุ งเทพมหานครอาศัยอยูม่ ากที่สุด ร้อยละ 21.8
2. การรั บชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีจานวนผูช้ มรายการเพียง ร้อยละ 10.4 ไม่ชมรายการ
ร้อยละ 89.6 โดยมีเหตุผลที่ไม่ชมรายการคือ ไม่มีเคเบิ้ลทีวี/จานรับสัญญาณดาวเทียมมากที่สุด ร้อย
ละ 79.2 รองลงมาคือไม่มีเวลาชมรายการ ร้อยละ 38.7 ส่ วนผลสารวจจากผูช้ มรายการ พบว่าส่ วน
ใหญ่รับชมรายการทางเคเบิลทีวีของ UBC ช่อง 12 ร้อยละ 63.2 ส่ วนทางจานรับสัญญาณดาวเทียม
DLTV 8 ช่อง 68 มีร้อยละ 36.5 โดยชมรายการที่บา้ นมากที่สุด ร้อยละ 81.2 รายการที่รับชม
เรี ยงลาดับ จากมากไปน้อย ได้แก่ รายการเวลา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ร้ อยละ 51.9
รายการประกอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน ร้อยละ 48.8 รายการกฏหมายเพื่อประชาชน ร้อยละ 35.1
รายการสอนเสริ มทางไกลผ่านดาวเทียม ร้ อยละ34.6 รายการรอบรู ้ กบั มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ร้อยละ
30.1 รายการประกอบชุ ด วิ ช าที่ ไ ม่ ไ ด้ล งทะเบี ย นเรี ย น ร้ อ ยละ 14.1 รายการสายตรงกับ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ร้อยละ 11.7 รายการบริ การสังคม ร้อยละ 11.4 และรายการแวดวง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ร้อยละ 9.5 ความถี่ในการชมรายการ ส่ วนใหญ่คือ 1 วัน/สัปดาห์
ร้อยละ 41.3 รองลงมา 2 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 27.7 ช่วงเวลาที่ชมรายการมากที่สุดในวันจันทร์ ถึงศุกร์
คือ ช่วงเวลา 04.00 - 06.00 น. รองลงมาช่ วงเวลา 19.30 - 20.00 น. รองลงมาคือ 09.00 - 09.50 น.
และ 19.30-20.00 น. สาหรับปั ญหาในการรับชมรายการ พบว่าส่ วนใหญ่ ไม่มีปัญหา ร้ อยละ 73.5
ส่ วนที่ระบุวา่ มีปัญหามีร้อยละ 22.1 โดยปั ญหาที่พบมากที่สุด คือ ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณเป็ นของ
ตนเอง ร้อยละ 61.0
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3. ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากการชมรายการวิท ยุ โทรทัศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย พบว่า ได้รับความรู ้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 76.5
ได้รับข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์จากมหาวิทยาลัย ร้ อยละ 61.6 ช่ วยให้เข้าใจเนื้ อหาในชุ ดวิชาที่
ลงทะเบียนเรี ยนเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 46.5 และรู ้สึกใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 31.8
4. ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ คุ ณภาพโดยรวมของรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า นักศึกษา ส่ วนใหญ่เห็นว่ารายการมีคุณภาพโดยรวมอยูใ่ น
ระดับดี ร้อยละ 57.8
2) ฝ่ ายจัดระบบและวิจัยสื่ อการศึกษา สานักเทคโนโลยีการศึกษา (2547) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง การศึกษาเรื่ องการรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชทางสถานี
วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย ช่ อ ง 11 เพื่ อ ส ารวจการรั บ ชมรายการวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชทางสถานี วิทยุโทรทัศน์แห่ งประเทศไทย ช่ อง 11 ศึกษาความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความน่ า สนใจ และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ของรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ความต้องการเกี่ยวกับวันและเวลาในการชมรายการวิทยุโทรทัศน์
ของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช และสารวจอุปกรณ์รับสื่ อที่มีและสื่ อเสริ มประกอบการเรี ยน
ที่ตอ้ งการ โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.5 มีอายุ 21-30 ปี ร้อย
ละ 52.5 ทางานในบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 31.1 เรี ยนในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ร้อยละ 32.2 และมี
ที่อยูก่ ระจายทัว่ ประเทศในทุกจังหวัดโดยในกรุ งเทพมหานครอาศัยอยูม่ ากที่สุด ร้อยละ 18.1
2. การรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่ งประเทศไทย ช่อง 11 มีจานวนผูช้ มรายการ ร้อยละ 58.2 ส่ วนที่ไม่ชมรายการมี
ร้อยละ 41.8 โดยมีเหตุผลที่ไม่ชมรายการมากที่สุดคือไม่มีเวลาชมรายการ ร้อยละ 46.0 รายการที่ชม
เรี ย งล าดับ จากมากไปน้อย ได้แก่ รายการเวลา มหาวิท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ร าช ร้ อยละ 61.7
รายการประกอบชุดวิชา ร้อยละ 61.2 รายการกฎหมายเพื่อประชาชน ร้อยละ 57.9 รายการแนะแนว
การศึกษา ร้อยละ 57.0 รายการเรี ยนภาษากับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ร้อยละ 47.0 และ
รายการบริ การสังคม ร้ อยละ 37.9 ช่ วงเวลาที่ชมรายการมากที่สุดในวันจันทร์ ถึงศุกร์ คือช่ วงเวลา
06.00 - 06.30 น. รองลงมาคือช่วงเวลา 05.30 - 06.00 น. และ 05.00 - 05.30 น. สาหรับวันเสาร์ และ
วันอาทิตย์ ช่วงเวลา ที่ชมรายการมากที่สุดคือช่วงเวลา 07.30 - 08.00 น. รองลงมาคือช่วงเวลา 06.30
- 07.00 น. และ 06.00 - 06.30 น.
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3. ความ คิ ดเ ห็ นเ กี่ ย ว กั บ คว ามน่ าส น ใ จข องร าย ก า รวิ ท ยุ โ ท รทั ศ น์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า ส่ วนใหญ่เห็นว่ารายการทุกประเภทมีความน่าสนใจระดับ
มาก
4. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า ส่ วนใหญ่เห็ นว่า ได้รับประโยชน์จากการชมรายการทุก
ประเภทในระดับมาก
5. ความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ วัน และเวลาในการชมรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า ส่ วนใหญ่ตอ้ งการชมรายการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ใน
ช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น. และ 19.00 - 23.00 น. สาหรับวันเสาร์ และวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 05.00 09.00 น. และ 21.00 - 23.00 น.
6. ผลส ารวจอุป กรณ์ รับสื่ อที่ นักศึ กษามีมากที่ สุด ได้แก่ โทรทัศน์ ร้ อยละ 93.8
รองลงมา วิทยุ ร้อยละ 76.0 เครื่ องเล่น VCD ร้อยละ 74.5 เครื่ องเล่นเทปเสี ยง ร้อยละ 63.6 เครื่ อง
เล่น CD เสี ยง ร้อยละ 53.0 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 41.9 เครื่ องเล่นวีดิทศั น์ ร้อยละ 24.5 เครื่ อง
เล่น DVD ร้อยละ 24.3 อินเตอร์ เน็ต ร้อยละ 21.4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ร้อยละ 5.4
และสื่ อเสริ มประกอบการเรี ยนที่นกั ศึกษาต้องการมากที่สุด ได้แก่ VCD ร้อยละ 62.6 รองลงมา
รายการโทรทัศน์ ร้อยละ 47.0 เทปเสี ยง ร้อยละ 40.1 CD เสี ยง ร้ อยละ 28.3 รายการวิทยุ ร้อยละ
20.8 CD-ROM ร้อยละ 14.5 DVD ร้อยละ 13.6 รับชม/ฟั งรายการผ่าน Internet ร้อยละ 12.5
วิดีโอเทป ร้อยละ 8.8 e-learning ร้อยละ 6.5 และ Teleconference ร้อยละ 1.3
3) ฝ่ ายจัดระบบและวิจัยสื่ อการศึกษา สานักเทคโนโลยีการศึกษา (2548) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง ความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อเสริ มประกอบการเรี ยน เพื่อสารวจการรับชมรายการ
วิท ยุโทรทัศ น์ของมหาวิท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช และส ารวจความต้องการเกี่ ย วกับ สื่ อเสริ ม
ประกอบการเรี ยน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ร้อยละ 33.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ ร้อยละ 19.4 และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ร้อยละ 14.8 โดยส่ วนใหญ่
เป็ นนักศึกษาที่เข้าเรี ยนปี การศึกษา 2548 ร้ อยละ 38.8 ปี การศึกษา 2547 ร้อยละ 17.9 และปี
การศึกษา 2546 ร้อยละ 12.4
2. การรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่ งประเทศไทย ช่อง 11 พบว่ามีจานวนนักศึกษาชมรายการ ร้อยละ 51.9 ส่ วนที่ไม่
ชมรายการ มีร้อยละ 48.1 วันและเวลาที่มีนกั ศึกษาชมรายการมากคือ ช่ วงเวลา 05.00 - 06.00 น.
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ของวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ส่ วนวันและเวลาที่นกั ศึกษาต้องการชมรายการมากได้แก่ วันจันทร์ ถึง
วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น., 19.00 - 21.00 น. และ 21.00 - 23.00 น. และ วันเสาร์ ถึงวัน
อาทิตย์ ช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น., 09.00 - 11.00 น. และ 17.00 - 19.00 น.
3. การรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์การศึ กษาทางไกลผ่านดาวเที ยม พบว่ามี จานวนนักศึ กษาชมรายการ ร้ อยละ 3.6
เท่านั้น ส่ วนที่ไม่ชมรายการ มีร้อยละ 96.4 วันและเวลาที่มีนกั ศึกษาชมรายการมาก ส่ วนใหญ่เป็ น
ช่วงเวลาในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ได้แก่ 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. ส่ วนวันและเวลาที่นกั ศึกษาต้องการชมรายการ
มากได้แก่ วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น., 17.00 - 19.00 น., 19.00-21.00 น. และ
21.00-23.00 น. และวันเสาร์ ถึงวันอาทิตย์ช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น. และ 09.00 - 11.00 น.
4. ความต้องการเกี่ ย วกับสื่ อเสริ มประกอบการเรี ย น พบว่า สื่ อเสริ มที่ นัก ศึก ษา
ต้องการมากที่สุด ได้แก่ VCD ร้อยละ 58.8 รองลงมา รายการโทรทัศน์ ร้อยละ 41.4 เทปเสี ยง ร้อย
ละ 36.9 CD เสี ยง ร้อยละ 26.2 รายการวิทยุ ร้อยละ 26.0 DVD ร้อยละ 19.6 CD-ROM ร้อยละ 14.7
รับชม/ฟั งรายการผ่าน Internet ร้อยละ 14.6 วีดิโอเทป ร้อยละ 14.1 e-Learning ร้อยละ 7.0 และ
Teleconference ร้อยละ 6.9 ส่ วนความต้องการชุ ดรับสัญญาณดาวเทียม พบว่า มีจานวนนักศึกษาที่
ต้องการ ร้อยละ 28.3 ส่ วนที่ไม่ตอ้ งการมี ร้อยละ 50.2 และไม่ตอบ ร้อยละ 21.5 สาหรับค่าใช้จ่ายชุ ด
รับสัญญาณดาวเทียมที่นกั ศึกษาสามารถรับภาระได้อยูท่ ี่จานวนเงิน 9,000 บาท ร้อยละ 77.2
4) วาทิ พย์ ภู่สวรรค์ ชัย และผู้อื่น (2548) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาใน
ประเด็นดังนี้ จานวนผูใ้ ช้สื่อ การศึกษา คุณภาพสื่ อการศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับจากสื่ อการศึกษา
ความพึ งพอใจต่อสื่ อ การศึ ก ษา และการปรั บ ปรุ งคุ ณภาพสื่ อการศึ กษา โดยใช้แบบสอบถาม
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ประกอบ
อาชี พ รั บ ราชการ คุ ณ วุ ฒิ สู ง สุ ด ก่ อ นเข้า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชคื อ ระดับ
อนุปริ ญญา และเป็ นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. จานวนผูใ้ ช้สื่อการศึกษา พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ชมวีดิทศั น์ โดยชมจนจบทั้ง
ม้วน มีเพียงส่ วนน้อยที่ไม่ชมวีดิทศั น์ ให้เหตุผลว่า ไม่มีเครื่ องเล่นวีดิทศั น์ และไม่มีเวลาดู
3. คุณภาพสื่ อการศึกษา พบว่าคุ ณภาพโดยรวมของเอกสารการสอนอยู่ในระดับดี
และคุณภาพโดยรวมของวีดิทศั น์อยู่ในระดับดีเช่นกัน ส่ วนความเข้าใจเนื้ อหานั้นนักศึกษามีความ
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เข้าใจในการศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอนอยูใ่ นระดับมาก 9 หน่วยและระดับปานกลาง 6 หน่วย
ส่ วนการถ่ายทอดเนื้ อหาของ วีดิทศั น์ นักศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองใน
ระดับมาก
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากสื่ อการศึกษา พบว่านักศึ กษาส่ วนใหญ่ได้รับความรู ้ จาก
เอกสารการสอนในระดับมาก และนอกจากนักศึกษาจะนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนแล้ว
ยังนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน ส่ วนการชมวีดิทศั น์นกั ศึกษา เห็ นว่า การชมวีดิทศั น์ช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาชุดวิชา ในระดับมาก และทาให้ได้รับความรู ้จากวีดิทศั น์ในระดับมากเช่นกัน
5. ความพึงพอใจต่อสื่ อการศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอน
ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อวีดิทศั น์ในระดับมากเช่นเดียวกัน
6. การปรับปรุ งคุ ณภาพสื่ อการศึกษา พบว่านักศึกษาเสนอให้ปรั บปรุ งเอกสารการ
สอน 3 อันดับแรกคือ เนื้ อหาเยิ่นเย้อ เนื้ อหาไม่ทนั สมัย เนื้ อหาอธิ บายไม่ชดั เจน และสื่ อเสริ มที่
นักศึกษาต้องการคือ วีซีดี ส่ วนวีดิทศั น์นกั ศึกษาต้องการให้มีวีดิทศั น์ทุกหน่ วยเพื่อประกอบการ
เรี ยน ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาชุ ดวิชาได้เป็ นอย่างดี และควรจะมีภาพจาลองเหตุการณ์การ
เกิดอัคคีภยั ของตึกสู งมาประกอบการเรี ยนด้วย
5) วาทิ พย์ ภู่สวรรค์ ชัย และผู้อื่น (2548) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุ ดวิชาการพยาบาลชุ มชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อศึกษา
ความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาในประเด็ นดัง นี้ จ านวนผูใ้ ช้สื่ อ การศึ ก ษา คุ ณ ภาพสื่ อการศึ ก ษา
ประโยชน์ที่ ได้รับจากสื่ อการศึก ษา ความพึง พอใจต่อสื่ อการศึ กษา และการปรั บ ปรุ งคุ ณภาพ
สื่ อการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ประกอบ
อาชี พ รั บ ราชการ คุ ณ วุ ฒิ สู ง สุ ด ก่ อ นเข้า ศึ ก ษาในมหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช คื อ ระดับ
อนุปริ ญญา และเป็ นนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2. จานวนผูใ้ ช้สื่อการศึกษา พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชมวีดิทศั น์
โดยชมจนจบทั้งม้วน มีเพียงส่ วนน้อยที่ไม่ชมวีดิทศั น์ให้เหตุผลว่า ไม่มีเครื่ องเล่นวีดิทศั น์
3. คุณภาพสื่ อการศึกษา พบว่าคุณภาพโดยรวมของเอกสารการสอนอยูใ่ นระดับดี และ
คุณภาพโดยรวมของวีดิทศั น์อยูใ่ นระดับดีเช่นกัน ส่ วนความเข้าใจเนื้ อหานั้นนักศึกษามีความเข้าใจ
ในการศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอนอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกหน่วย ยกเว้นหน่วยที่ 7 และหน่วย
ที่ 8 นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาในระดับปานกลาง ส่ วนการถ่ายทอดเนื้ อหาของวีดิทศั น์ นักศึกษา
เห็นว่ามีความเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในระดับมาก
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4. ประโยชน์ที่ได้รับจากสื่ อการศึกษา พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ได้รับความรู ้ จาก
เอกสารการสอนระดับมาก และนอกจากนักศึกษาจะนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนแล้ว ยัง
นาไปใช้ในการประกอบอาชี พ ส่ วนการชมวีดิทศั น์นกั ศึกษาเห็ นว่าการชมวีดิทศั น์ช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาชุดวิชาในระดับมาก และทาให้ได้รับความรู ้จากวีดิทศั น์ในระดับมากเช่นกัน
5. ความพึงพอใจต่อสื่ อการศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอน
ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อวีดิทศั น์ในระดับมากเช่นเดียวกัน
6. การปรับปรุ งคุณภาพสื่ อการศึกษา พบว่านักศึกษาเสนอให้ปรับปรุ งเอกสารการสอน
3 อันดับแรกคือ เนื้อหาเยิน่ เย้อ แบบประเมินผลตนเองไม่สอดคล้องกับเนื้ อหา แนวตอบไม่ช่วยแนะ
แนวการตอบคาถามเท่าที่ควร และสื่ อเสริ มที่นกั ศึกษาต้องการให้มีเพิ่มเติมคือ เทปเสี ยง ซี ดี วีซีดี
เป็ นต้น ส่ วนวีดิทศั น์ นักศึกษาต้องการให้มีทุกชุ ดวิชาและทุกหน่วยการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจใน
บทเรี ยนได้ดียิ่งขึ้ น ควรเพิ่ มสี สันและเนื้ อหาให้น่าสนใจมากขึ้ น แปลคาศัพท์อาการ ชื่ อโรค
ภาษาอังกฤษให้เป็ นภาษาไทยด้วย เพราะจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
4.1.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสอนเสริม
1) งานบริ ก ารการศึ กษา ศูนย์ บริ การการศึ ก ษาประจาภูมิ ภาค สานักบริ การการศึ ก ษา
(2549) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง สถิตินกั ศึกษาเข้ารับการสอนเสริ มมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ภาค
การศึกษาที่ 2/2548 เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่นาไปสู่ การปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงหรื อพัฒนารู ปแบบ
การสอนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยงั เป็ นข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสอนเสริ ม
ได้ การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลชุดวิชาที่มีการสอนเสริ ม ในภาคการศึกษา 2/2548 จานวน 8 สาขาวิชา รวม
34 ชุ ดวิชา พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นนักศึ กษาสาขาวิช านิ ติศาสตร์ ร้ อยละ 19.02 สาขาวิชาส่ งเสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 11.44 และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ร้อยละ 9.49
2. ชุ ดวิชาที่ มีจานวนนักศึ กษาที่ เข้ารั บ การสอนเสริ ม พบว่า สาขาวิชาศิ ลปศาสตร์
ส่ วนใหญ่มีนกั ศึกษาเข้ารับการสอนเสริ มในชุ ดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ร้อยละ 8.66 และ
ชุ ด วิช าคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บ สั ง คมศาสตร์ ร้ อ ยละ 8.67 สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจัด การ ส่ วนใหญ่ มี
นักศึกษาเข้ารับการสอนเสริ มในชุ ดวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ร้อยละ 11.84 และชุ ดวิชาสถิ ติธุรกิ จ
และวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ ร้ อยละ 11.95 สาขาวิ ชานิ ติศาสตร์ ส่ วนใหญ่มีนกั ศึกษาเข้ารับการสอน
เสริ มในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ร้อยละ 35.49 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่ วนใหญ่มีนกั ศึกษาเข้ารับ
การสอนเสริ มในชุ ดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ร้ อยละ 12.52 สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ส่ วนใหญ่มีนกั ศึกษาเข้ารับการสอนเสริ มในชุดวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์ และธุ รกิจ
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ร้อยละ 11.30 ส่ วนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ส่ งเสริ มเกษตรและสหกรณ์ และพยาบาลศาสตร์
มีเปิ ดสอนเสริ มเพียงชุดวิชาเดียว
2) งานบริ ก ารการศึ กษา ศูนย์ บริ การการศึ ก ษาประจาภูมิ ภาค สานักบริ การการศึ ก ษา
(2549) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการสอนเสริ มของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2549 เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอนเสริ ม ตลอดจนเพื่อให้อาจารย์สอนเสริ มได้
รับทราบข้อมูลเพื่อนาไปปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
ให้มากยิง่ ขึ้น โดยใช้แบบสอบถาม การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
สาขาวิช าที่ มี ก ารสอนเสริ ม ในภาคการศึ ก ษา 1/2549 จานวน 9 สาขาวิช า ได้แ ก่
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยระดับความพึง
พอใจภาพรวมของนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่ มีต่ออาจารย์สอนเสริ มและกิ จกรรมการสอนเสริ ม ใน
ระดับมาก
3) งานบริ ก ารการศึ กษา ศูนย์ บริ การการศึ ก ษาประจาภูมิ ภาค สานักบริ การการศึ ก ษา
(2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการสอนเสริ มของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549 เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอนเสริ ม ตลอดจนเพื่อให้อาจารย์สอนเสริ มได้
รับทราบข้อมูลเพื่อนาไปปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
ให้มากยิง่ ขึ้น โดยใช้แบบสอบถาม การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
สาขาวิชาที่มีการสอนเสริ ม ในภาคการศึกษา 2/2549 จานวน 7 สาขาวิชา โดยระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนเสริ มและกิ จกรรมการสอนเสริ ม ในภาพรวมของ
สาขาวิชาจากมากไปน้อยตามลาดับ ได้แก่ สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ ร้ อยละ 4.49
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 4.29 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 4.26 สาขาวิชานิติศาสตร์
ร้ อยละ 4.20 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร้ อยละ 4.13 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ร้ อยละ 4.12 และ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร้อยละ 4.11 พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
4) งานบริ ก ารการศึ กษา ศูนย์ บริ การการศึ ก ษาประจาภูมิ ภาค สานักบริ การการศึ ก ษา
(2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง สถิตินกั ศึกษาเข้ารับการสอนเสริ มมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ภาค
การศึกษาที่ 2/2550 เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่นาไปสู่ การปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงหรื อพัฒนารู ปแบบ
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การสอนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยงั เป็ นข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสอนเสริ ม
ได้ การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลชุดวิชาที่มีการสอนเสริ ม ในภาคการศึกษา 2/2550 จานวน 7 สาขาวิชา รวม
30 ชุ ดวิชา พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นนักศึ กษาสาขาวิช านิ ติศาสตร์ ร้ อยละ 16.29 สาขาวิชาส่ งเสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 11.10 และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 9.94
2. ชุ ดวิชาที่ มีจานวนนักศึ กษาที่ เข้ารั บ การสอนเสริ ม พบว่า สาขาวิชาศิ ลปศาสตร์
ส่ วนใหญ่มีนกั ศึกษาเข้ารับการสอนเสริ มในชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ร้อยละ 6.61 ชุ ดวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชี วิต ร้อยละ 5.51 และอารยธรรมมนุ ษย์ ร้ อยละ 5.44
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ส่ วนใหญ่มีนกั ศึกษาเข้ารับการสอนเสริ มในชุ ดวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
ร้ อยละ 11.79 และชุ ดวิชาสถิ ติธุรกิ จและวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ ร้ อยละ 11.99 สาขาวิชานิ ติศาสตร์
ส่ วนใหญ่มีนกั ศึกษาเข้ารับการสอนเสริ มในชุ ดวิชากฎหมายวิธี สบัญญัติ 3 ร้อยละ 28.38 สาขาวิชา
รั ฐ ศาสตร์ ส่ ว นใหญ่ มี นัก ศึ ก ษาเข้า รั บ การสอนเสริ ม ในชุ ด วิ ช าหลัก และวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 10.21 ส่ วนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ ส่ งเสริ มเกษตร
และสหกรณ์ มีเปิ ดสอนเสริ มเพียงชุดวิชาเดียว
5) งานบริ ก ารการศึ กษา ศูนย์ บริ การการศึ ก ษาประจาภูมิ ภาค สานักบริ การการศึ ก ษา
(2551) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการสอนเสริ มของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2550 เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอนเสริ ม ตลอดจนเพื่อให้อาจารย์สอนเสริ มได้
รับทราบข้อมูลเพื่อนาไปปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
ให้มากยิง่ ขึ้น โดยใช้แบบสอบถาม การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
สาขาวิชาที่มีการสอนเสริ ม ในภาคการศึกษา 2/2550 จานวน 7 สาขาวิชา โดยระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนเสริ มและกิจกรรมการสอนเสริ ม ในภาพรวมของสาขาวิชาจากมาก
ไปน้อยตามล าดับ ได้แก่ สาขาวิชาศิ ล ปศาสตร์ ร้ อยละ 4.27 สาขาวิช านิ ติศ าสตร์ ร้ อยละ 4.17
สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ ร้ อ ยละ 4.16 สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจัด การ ร้ อ ยละ 4.05 สาขาวิ ช าส่ ง เสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 3.89 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 3.79 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ ร้อยละ 3.78 พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
4.1.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการฝึ กปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
1) หน่ วยจัดฝึ กปฏิ บั ติเสริ มทั กษะ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์ บริ ก าร
การศึกษาประจาภูมิภาค (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึ กษาต่อการ
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ฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะ ชุ ดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 1 ประจาภาคการศึกษาที่
2/2549 ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา 96408 โดยใช้แบบสอบถาม การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สถานที่จดั ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 84.55 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ร้อยละ 84.40 ด้านกาหนดการและการฝึ ก
ปฏิบตั ิของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ร้อยละ 85.40 ด้านเอกสารคู่มือการเข้ารับการฝึ ก
ปฏิ บตั ิของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ร้ อยละ 84.13 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การให้บริ การการจัดฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา ในระดับมาก ร้อยละ 82.20 ความพึงพอใจต่อวิทยากร
ในระดับมาก ร้อยละ 89.73 ความพึงพอใจต่อวิทยากรกลุ่ม ในระดับมากที่สุด ร้ อยละ 91.16 และ
ความพึงพอใจต่อผูช้ ่วยวิทยากร ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.96 สรุ ปภาพรวมระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะชุ ดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล อยูใ่ นระดับมาก ร้อย
ละ 86.36
2) หน่ วยจัดฝึ กปฏิ บั ติเสริ มทั กษะ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์ บริ ก าร
การศึกษาประจาภูมิภาค (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะ ชุ ดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 2 ประจาภาคการศึกษาที่
2/2549 ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา 96408 โดยใช้แบบสอบถาม การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สถานที่จดั ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึ งพอใจในระดับมาก ร้อยละ 82.60 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ร้อยละ 83.40 ด้านกาหนดการและการฝึ ก
ปฏิบตั ิของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ร้อยละ 84.80 ด้านเอกสารคู่มือการเข้ารับการฝึ ก
ปฏิบตั ิของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 79.20 ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการให้บ ริ ก ารการจัดฝึ กปฏิ บ ตั ิ ข องนักศึ ก ษา ในระดับมาก ร้ อยละ 82.30 ความพึ งพอใจต่ อ
วิทยากร ในระดับมาก ร้ อยละ 88.20 ความพึ งพอใจต่ อวิทยากรกลุ่ ม ในระดับ มากที่ สุด ร้ อยละ
90.80 และความพึงพอใจต่อผูช้ ่วยวิทยากร ในระดับมาก ร้อยละ 88.60 สรุ ปภาพรวมระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุ ดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล อยูใ่ นระดับมาก
ร้อยละ 84.97
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3) หน่ วยจัดฝึ กปฏิ บั ติเสริ มทั กษะ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์ บริ ก าร
การศึกษาประจาภูมิภาค (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะ ชุ ดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 3 ประจาภาคการศึกษาที่
2/2549 ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา 96408 โดยใช้แบบสอบถาม การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สถานที่จดั ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 74.40 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 76.90 ด้านกาหนดการและ
การฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 77.20 ด้านเอกสารคู่มือการ
เข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 75.45 ความพึงพอใจ
ของนักศึ ก ษาต่ อการให้บ ริ การการจัดฝึ กปฏิ บตั ิ ข องนัก ศึ กษา ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 75.40
ความพึงพอใจต่อวิทยากร ในระดับมาก ร้อยละ 82.00 ความพึงพอใจต่อวิทยากรกลุ่ม ในระดับมาก
ร้อยละ 84.72 และความพึงพอใจต่อผูช้ ่วยวิทยากร ในระดับมาก ร้อยละ 82.60 สรุ ปภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะชุ ดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 78.68
4) หน่ วยจัดฝึ กปฏิ บั ติเสริ มทั กษะ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์ บริ ก าร
การศึกษาประจาภูมิภาค (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ
เรื อนจากลางคลองเปรม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา 96408 โดยใช้แบบสอบถาม การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สถานที่จดั ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.40 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.40 ด้านกาหนดการและ
การฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 74.60 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การการจัดฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.26 ความพึง
พอใจต่อวิทยากร ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 79.40 และความพึงพอใจต่อผูช้ ่ วยวิทยากร ในระดับ
มาก ร้อยละ 80.40 สรุ ปภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุ ด
วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 74.20
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5) หน่ วยจัดฝึ กปฏิ บั ติเสริ มทั กษะ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์ บริ ก าร
การศึกษาประจาภูมิภาค (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ
ทัณฑสถานหญิ งกลาง เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา 96408 โดยใช้แบบสอบถาม การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สถานที่จดั ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 91.00 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ร้อยละ 82.66 ด้านกาหนดการและการ
ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ข องนัก ศึ ก ษา มี ค วามพึ งพอใจ ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 68.48 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การการจัดฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา ในระดับมาก ร้อยละ 83.84 ความพึงพอใจ
ต่อวิทยากร ในระดับมากที่สุด ร้ อยละ 92.33 ความพึงพอใจต่อผูช้ ่ วยวิทยากร ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 91.88 และความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.60 สรุ ปภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะชุ ดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.60
6) หน่ วยจัดฝึ กปฏิ บั ติเสริ มทั กษะ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์ บริ ก าร
การศึกษาประจาภูมิภาค (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ฝึ กปฏิ บ ตั ิ เสริ ม ทักษะ ชุ ดวิช า 97406 เทคนิ คหลังพิ มพ์ ประจาภาคการศึ ก ษาที่ 2/2549 ณ ศูนย์
ฝึ กอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ โดยใช้แบบสอบถาม
การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สถานที่จดั ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.20 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจในระดับน้อย ร้อยละ 65.20 ด้านกาหนดการและการ
ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ข องนัก ศึ ก ษา มี ค วามพึ ง พอใจในระดับปานกลาง ร้ อ ยละ 75.00 ความพึ งพอใจของ
นักศึ กษาต่อการให้บ ริ การการจัดฝึ กปฏิ บตั ิ ของนักศึ ก ษาในระดับ ปานกลาง ร้ อยละ 75.40 ด้า น
เอกสารคู่มือการเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะในระดับปานกลาง ร้อยละ 75.00 ความพึงพอใจต่อ
หัวหน้าวิทยากรในระดับมาก ร้ อยละ 85.20 ความพึงพอใจต่อวิทยากรกลุ่ มในระดับมาก ร้ อยละ
86.40 และความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายพิเศษในระดับมาก ร้อยละ 83.00 สรุ ปภาพรวมระดับ
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะชุ ดวิชาเทคนิ คหลังพิมพ์ อยู่ในระดับมาก
ร้อยละ 83.00
7) หน่ วยจัดฝึ กปฏิ บั ติเสริ มทั กษะ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์ บริ ก าร
การศึกษาประจาภูมิภาค (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พ้ืนนู นและพื้นราบ ประจาภาคการศึกษาที่
2/2549 ณ ศู นย์ฝึ กอบรมเทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์แห่ ง ชาติ มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ราช เพื่ อ
รับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะชุ ดวิชา 97404 กระบวนการ
พิมพ์พ้นื นูนและพื้นราบ โดยใช้แบบสอบถาม การวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สถานที่จดั ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 75.45 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 74.80 ด้านกาหนดการและ
การฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 78.68 ความพึงพอใจของ
นักศึ กษาต่อการให้บริ การการจัดฝึ กปฏิ บตั ิ ของนักศึ กษา ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 78.60 ด้าน
เอกสารคู่ มือการเข้ารั บการฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทักษะ ในระดับ มาก ร้ อยละ 83.00 ความพึ งพอใจต่ อ
หัวหน้าวิทยากร ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.40 ความพึงพอใจต่อวิทยากรกลุ่ม ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 93.20 และความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายพิเศษ ในระดับมากที่สุด ร้ อยละ 90.20 สรุ ป
ภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชากระบวนการพิมพ์พ้ืน
นูนและพื้นราบ อยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 84.00
8) จิ ราภรณ์ สุ วรรณวาจกกสิ กิจ (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินการจัดกิ จกรรม
การฝึ กปฏิ บ ัติ เสริ ม ทัก ษะชุ ด วิช า 16344 การพูด และการแสดงส าหรั บวิท ยุก ระจายเสี ย ง ภาค
การศึกษาที่ 1/2549 เพื่อประเมินกิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา สารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อพัฒนาการด้านทักษะการพูดผ่านสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง และสารวจวิธีการดาเนิ นการ
ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุ ดวิชาด้วยตนเองของนักศึกษา และนาผลที่ได้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาฯ ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนชุ ดวิชา 16344 การพูดและการแสดง
สาหรับวิทยุกระจายเสี ยง ในภาคการศึกษา 2/2549 พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 62.96 โดย
กลุ่ ม อายุจากมากที่ สุด ระหว่า ง 18-25 ปี ร้ อยละ 40.72 ส่ วนใหญ่ มี อาชี พ ที่ ไ ม่ เกี่ ยวข้องกับ งาน
วิทยุกระจายเสี ยง ร้อยละ 77.76 และไม่มีประสบการณ์การพูดทางวิทยุกระจายเสี ยง ร้อยละ 70.37

61

2. ผลการประเมิ นกิ จกรรมการฝึ กปฏิ บ ตั ิ เ สริ ม ทัก ษะด้วยตนเอง ประกอบด้วย 9
กิจกรรม ได้แก่ การประกาศ อ่านข่าว อ่านบทความ อ่านสารคดี เล่านิ ทาน แสดงละคร อ่านสปอต
พูดคุ ยกับผูฟ้ ั ง การดาเนิ นรายการเพลง และการสัมภาษณ์ โดยนักศึกษาความคิดเห็ นต่อกิ จกรรม
การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะด้วยตนเอง ดังนี้
2.1 ผลการประเมินกิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะด้วยตนเองจากนักศึกษา มี
ความคิดเห็น ดังนี้
2.1.1 ความชัดเจนของคาสั่งในแต่ละกิจกรรม ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าคาสั่ง
ในแต่ละกิจกรรมที่มอบหมายงานนักศึกษามีความชัดเจนมาก ร้อยละ 85.18
2.1.2 ความเหมาะสมของจานวนกิจกรรม ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าจานวน
กิจกรรมที่กาหนดให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ รวมทั้งสิ้ น 9 กิจกรรม มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 85.18
2.1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากิจกรรมที่กาหนดให้ปฏิบตั ิ ส่ วนใหญ่มี
ความเห็นว่าเนื้อหาทั้งสิ้ น 9 กิจกรรม มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 81.48
2.2 ผลการประเมินกิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะด้วยตนเองจากวิทยากรกลุ่ม
มีความคิดเห็นว่ากิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะด้วยตนเองมีความเหมาะสมดีแล้ว
3. ผลการประเมิ น กิ จ กรรมการฝึ กปฏิ บ ัติ เสริ ม ทัก ษะภาคสนาม ประกอบด้ว ย 5
กิจกรรม ได้แก่ การอ่านข่าว อ่านบทความ อ่านสารคดี เล่านิทาน และการดาเนินรายการเพลง
3.1 ผลการประเมินกิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะภาคสนามจากนักศึกษา มี
ความคิดเห็น ดังนี้
3.1.1 ความเหมาะสมของจานวนกิจกรรมที่กาหนดให้ปฏิบตั ิ ส่ วนใหญ่มี
ความเห็นว่าจานวนกิจกรรมรวมทั้งสิ้ น 5 กิจกรรมที่กาหนดให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิมีความเหมาะสมมาก
ร้อยละ 81.48
3.1.2 ความเหมาะสมของเนื้อหากิจกรรมที่กาหนดให้ปฏิบตั ิ ส่ วนใหญ่มี
ความเห็นว่าเนื้อหากิจกรรมที่กาหนดให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ ได้แก่ การอ่านข่าว อ่านบทความ อ่านสาร
คดี เล่านิทาน และการดาเนินรายการเพลง มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 85.18
3.1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึ กแต่ ล ะกิ จ กรรม ส่ ว นใหญ่ มี
ความเห็นว่าระยะเวลาการฝึ กอ่านข่าว อ่านบทความ อ่านสารคดี เล่านิ ทาน และการดาเนิ นรายการ
เพลง มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 74.07, 74.07, 62.96, 62.96 และ 66.66 ตามลาดับ
3.1.4 ความเหมาะสมของวิธีการฝึ กปฏิบตั ิ ได้แก่ การบรรยาย การสาธิ ต การ
เตรี ย มตนเอง การฝึ กปฏิ บ ตั ิ และการวิจ ารณ์ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่า วิ ธี ก ารฝึ กปฏิ บ ัติ มี ค วาม
เหมาะสมมาก ร้อยละ 74.07
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3.1.5 ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรบรรยายในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
ภาคสนาม ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าวิทยากรบรรยายในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะภาคสนามมีความ
เหมาะสมมาก ร้อยละ 81.48
3.1.6 ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรประจากลุ่มในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
ภาคสนาม ส่ วนใหญ่มี ความเห็ นว่า วิท ยากรกลุ่ ม ในการฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ มทักษะภาคสนามมี ความ
เหมาะสมมาก ร้อยละ 85.18
3.1.7 ความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาสื่ อวีดิทศั น์ในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
ภาคสนาม ได้แก่ การเป็ นดี เจ การดาเนิ นรายการเพลงลูกทุ่ง การเล่านิ ทาน และการแสดงละคร มี
ความเหมาะสมมาก ร้อยละ 74.07, 70.37, 74.07 และ 62.96 ตามลาดับ
3.1.8 ความคิดเห็นที่มีต่อการปฐมนิเทศในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะภาคสนาม
ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าการปฐมนิเทศมีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 70.37
3.1.9 ความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
ภาคสนาม ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เหมาะสมมาก ร้อยละ 70.37
3.2 ผลการประเมินกิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะภาคสนามจากวิทยากรกลุ่ม
มี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อ กิ จ กรรมการฝึ กปฏิ บ ัติเ สริ ม ทัก ษะภาคสนาม พบว่า จ านวนกิ จ กรรม เนื้ อ หา
กิ จกรรม ระยะเวลาการฝึ ก วิธีการฝึ กปฏิ บตั ิ เนื้ อหาสื่ อวีดิทศั น์ วิทยากรบรรยายมีความเหมาะสม
ส่ วนการให้คะแนนกิ จกรรมควรปรั บโดยแยกเป็ น คะแนนกิ จกรรมแต่ล ะกิ จกรรมและคะแนน
P/C/R
4. ความคิดเห็ นต่อพัฒนาการด้านทักษะการพูดผ่านสื่ อวิทยุหลังการฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ทักษะด้วยตนเอง พบว่า การฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะช่ วยเพิ่มพูนทักษะการพูดทางวิทยุในระดับมาก
ร้อยละ 88.88 และการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะช่วยเสริ มสร้างความมัน่ ใจในการพูดทางวิทยุในระดับ
มาก ร้อยละ 85.18
5. ความคิดเห็ นต่อพัฒนาการด้านทักษะการพูดผ่านสื่ อวิทยุ หลังการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ ม
ทักษะที่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ช่ วยเพิ่ ม พู นทัก ษะการพู ดทางวิ ท ยุ ในระดับ มาก ร้ อยละ 100 และการฝึ กปฏิ บ ัติเสริ ม ทัก ษะที่
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ช่วยเสริ มสร้างความมัน่ ใจในการพูดทางวิทยุ ในระดับมาก ร้อยละ
92.59
6. การนาการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะไปประยุกต์ใช้ มีความเห็นว่า การฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ทักษะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับมาก ร้อยละ 85.18
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7. วิธีการดาเนินการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะด้วยตนเองของนักศึกษา ก่อนมาเข้ารับการ
ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะที่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
7.1 การศึกษาหลักการจากเอกสารการสอนก่อนการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะด้วย
ตนเอง ส่ วนใหญ่ได้ศึกษาหลักการจากเอกสารการสอนก่อนการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะด้วยตนเอง
ร้อยละ 77.77
7.2 การนาหลักการมาประยุกต์ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะด้วนตนเอง ส่ วน
ใหญ่ได้นาหลักมาประยุกต์ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะด้วยตนเอง ร้อยละ 96.29
7.3 การฝึ กฝนทากิจกรรมซ้ าๆ เพื่อให้เกิดทักษะ ส่ วนใหญ่ได้ฝึกฝนทากิจกรรม
ซ้ าๆ เพื่อให้เกิดทักษะ ร้อยละ 70.37
7.4 การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะด้วยตนเองเป็ นประจาต่อเนื่ องทั้งภาคการศึกษา
พบว่า นัก ศึ ก ษาเกิ น กว่ า ครึ่ งมิ ไ ด้ฝึ กปฏิ บ ัติ เ สริ ม ทัก ษะด้ว ยตนเองเป็ นประจ าต่ อ เนื่ อ งทั้ง ภาค
การศึกษา ร้ อยละ 55.55 และนักศึกษาที่ได้ฝึกปฏิบตั ิเสริ มทักษะด้วยตนเองเป็ นประจาต่อเนื่ องทั้ง
ภาคการศึกษา ร้อยละ 44.44
4.1.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการติดตามบัณฑิต
1) ฐปนรรต พรหมอิ นทร์ และปราณี สี เหล็ก (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การติดตาม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่อศึกษา
สถานภาพทัว่ ไปของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ติดตามนักศึกษาเรื่ อง
การใช้ประโยชน์ของความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเรี ยน และศึกษาความคิดเห็ นของ
นักศึ กษาเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยใช้แบบสอบถาม
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึ กษา ระดับบัณฑิ ตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบัณฑิ ต พบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 72.5 กาลังศึกษาอยู่ ร้อยละ 72.5 และประกอบอาชีพรับราชการ
ร้อยละ 66.9 โดยกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุดอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 34.3 มีประสบการณ์ในการ
ทางาน 20 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 36.4 และมีภูมิลาเนาอยูใ่ นภาคกลาง ร้อยละ 35.6
2. นักศึกษา มีความรู ้ ความสามารถทัว่ ไปเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน/ความพึงพอใจ
ในหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช รวมเฉลี่ยในระดับมาก โดย
ลาดับแรกคือ ความรู ้เกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล
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3. นักศึกษา มีทกั ษะที่ได้รับจากการเรี ยนที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ภาพรวม
เฉลี่ยในระดับมาก ลาดับแรกคือ ด้านความกระตือรื อร้นในการศึกษาค้นคว้าและติดตามความรู ้ใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการดารงชีวติ
4. นักศึ กษา มี ความคิ ดเห็ นว่าตนมี คุณสมบัติค วามเหมาะสมกับ งานที่ ทาภาพรวม
เฉลี่ยในระดับมาก ลาดับแรก คือ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่
5. นักศึ กษา ได้รับความรู ้ จากสื่ อหลักระหว่าศึ กษาหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับมาก ลาดับแรกคือ ประมวลสาระชุดวิชา
6. นักศึ กษา ได้รับความรู ้ จากสื่ อเสริ มระหว่าศึ กษาหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับปานกลาง ลาดับแรกคือ เอกสาร/บทความ
และแผนกิจกรรม
7. นัก ศึ ก ษา ได้ รั บ ความรู ้ จ ากสื่ อ กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งศึ ก ษาหลัก สู ต ร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับมาก ลาดับแรกคือ
การสัมมนาเสริ ม
8. นักศึกษา ใช้สื่อหลักระหว่างศึกษาหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับมาก ลาดับแรกคือ ประมวลสาระชุดวิชา
9. นักศึกษาใช้สื่อเสริ มระหว่างศึกษาหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับปานกลาง ลาดับแรกคือ เอกสาร/บทความ
10. ปั ญหาที่ นัก ศึ กษา ประสบในระหว่างการเรี ยนหลักสู ตรรั ฐศาสตรมหาบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามประสบปั ญหาในระหว่างการเรี ยน
ภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยลาดับแรกคือ ปั ญหาหน้าที่การงาน
11. นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่ น การสัมมนาเสริ ม/
สัมมนาเข้ม อาจารย์ที่ปรึ กษา/อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ประมวลสาระชุดวิชา คุณภาพเอกสาร
การสอน สื่ อเสริ ม การลงทะเบียน การสอน ความล่าช้าในการดาเนิ นการต่างๆ การนาความรู ้ไปใช้
การติดต่อกับมหาวิทยาลัย และความภาคภูมิใน เป็ นต้น
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ข ้อ เสนอแนะ คื อ 1) เพิ่ ม กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ป็ นเพศหญิ ง และ
ประชาสัมพันธ์ออกไปในภาคอื่นๆ โดยเฉพาะภาพตะวันตกและภาคตะวันออกเพิม่ ขึ้น 2) ควรมีการ
ให้ความรู ้ ความเข้าใจในขั้นตอนก่ อนการศึกษาเพิ่มมากขึ้ น 3) ในทักษะด้านการปฏิ บตั ิ งานควร
ส่ งเสริ ม กระตุน้ ให้มีการใช้เหตุผลมากขึ้น 4) ความเหมาะสมของบัณฑิ ตกับงานที่ทา ควรส่ งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรม/การเรี ยนการสอนที่เน้นการถ่ายทอดความรู ้ให้ผอู ้ ื่นมากขึ้น 5) ปริ มาณการได้รับ
ความรู ้ จากสื่ อเสริ ม ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางสื่ อวิทยุให้เพิ่มมากขึ้น 6) ปริ มาณ
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การได้รับความรู ้ จากกิจกรรมปฏิ สัมพันธ์ในประเด็นการขอคาปรึ กษาจากอาจารย์ประจากลุ่มควร
เปิ ดโอกาสให้นักศึ ก ษาได้ใช้ช่ องทางดังกล่ า วเพิ่ มมากขึ้ น 7) ปริ ม าณการใช้สื่อเสริ ม ควรมี การ
ส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้สื่อเพิ่มมากขึ้ น 8) ควรมีการให้คาแนะนาในการบริ หารเวลา
สาหรับภาระการเรี ยนและภาระหน้าที่การงานแก่ผทู ้ ี่ประสบปั ญหาดังกล่าว
4.1.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดอบรมเข้ มชุดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พ
1) ศิ ริกัญญา ปิ่ นธานี (25480) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการศึกษาความคิดเห็ นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับเหมาะสมในการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
: กรณี ศึกษาชุ ดวิชาบริ หารรัฐกิจ การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ โดยการสุ่ มตัวอย่างนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจัด การ แขนงวิ ช าบริ ห ารรั ฐ กิ จ เอกรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ที่มาเข้าอบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พบริ หารรัฐกิ จในภาคการศึกษาที่
1/2547 ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2547 ณ อาคารพิทยพัฒน์ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ
1) เพื่อศึ กษาความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการจัดอบรมเข้มชุ ดวิชา
ประสบการณ์วชิ าชี พบริ หารรัฐกิจ 2) เพื่อศึกษาปั ญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดอบรม
เข้มชุ ดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พบริ หารรั ฐกิ จ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่ามัชฌิ มเลขคณิ ต ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นรายด้าน ซึ่ งมีผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1) การบริ การในการอบรมด้านต่างๆ ได้แก่ จานวนวันที่จดั อบรม ค่าอาหารและที่พกั
ปริ มาณอาหารและเครื่ องดื่ม รสชาติและคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม ความสะอาดของภาชนะ
ใส่ อาหารและเครื่ องดื่ม ความสะอาดของอาหารและเครื่ องดื่ม สภาพแวดล้อมของสถานที่จดั อบรม
ความสะอาดภายในห้องพัก ความสะอาดของชุ ดเครื่ องนอน การจัดจานวนคนเข้าพัก/ห้อง สภาพ
ห้องประชุ ม รวมและห้องประชุ มกลุ่ มย่อย ระบบแสงและเสี ยงในห้องประชุ มรวม ปริ มาณและ
คุ ณภาพของวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการอบรม การบริ ก ารของเจ้าหน้าที่ ประจาห้องประสานงาน
ประจาเคาน์เตอร์ และเจ้าหน้าที่ประจาห้องอาหาร โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสม ( X = 3.27)
2) การจัด กิ จ กรรมในระหว่ า งการอบรม ได้แ ก่ กิ จ กรรมกลาง กิ จ กรรมเฉพาะ
สาขาวิชา พิธีเปิ ด พิธีปิด งานสาระสังสรรค์ ระยะเวลาในการทากิจกรรมในแต่ละวันและในแต่ละ
กิจกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมอย่างยิง่ ( X =3.42)
3) ด้า นวิทยากรในการจัดอบรมฯ ทางด้านความชัดเจนในเนื้ อหาสาระที่ ถ่ ายทอด
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหากิจกรรม การเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม การสร้างคาถามและการตอบ
คาถามมีความชัดเจน การสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ความผูกพันและอาทรต่อนักศึกษา
โดยรวมอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมอย่างยิง่ ( X =3.56)
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4) ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมได้แก่ ส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจในแขนงวิชาที่
เรี ยน เสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และกับนักศึกษาด้วยกัน
เอง การเรี ยนรู ้ การทางานเป็ นทีม การเสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม วิธีการเขียนรายงาน ความ
เชื่อมัน่ ในตัวเอง การเรี ยนรู ้การบูรณาการเนื้อหาวิชาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมอย่างยิง่
( X =3.62)
ส่ วนปั ญหา/อุปสรรคประกอบด้วย 1) การจัดให้นกั ศึกษาเข้าพักต่อห้องเกิ น 4 คน/
ห้องทาให้เสี ยเวลาในการเข้าห้องน้ า 2) เครื่ องปรับอากาศไม่สามารถปรับเปลี่ ยนอุณหภูมิได้ทุก
ห้อง 3) กิจกรรมกลางมีมากเกินไป 4) ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกิน 5) คอมพิวเตอร์ สาหรับ
ให้บริ การแก่นกั ศึกษามีน้อยเกินไป 6) ห้องพักขาดสิ่ งอานวยความสะดวก เช่ น ตูเ้ ย็น เครื่ องรับ
โทรทัศน์
แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการจัดอบรมเข้มฯ 1) ไม่ควรจัดจานวนผูเ้ ข้าพักเกิน
4 คน/ห้อง 2) ปรับปรุ งระบบการทางานของเครื่ องปรับอากาศให้สามารถปรับอุณหภูมิได้
3) ควรตัดกิจกรรมกลางบางกิ จกรรม หรื อลดเวลาการทากิ จกรรมกลางให้น้อยลงแล้วเพิ่มเวลาใน
กิจกรรมเฉพาะสาขาวิชา 4) เพิม่ จานวนวันการอบรม เป็ น 7 วันเพื่อจะได้มีความสนิ ทสนมกับเพื่อน
และกับวิท ยากรมากขึ้ น โดยในแต่ล ะวันไม่ ค วรเลิ ก เกิ นเวลา 18.00 น. ผูเ้ ข้า อบรมจะได้มี เวลา
พักผ่อน 5) เพิ่มคอมพิวเตอร์ สาหรับให้บริ การนักศึกษาให้มากขึ้นจากเดิ ม 6) ควรจัดเพิ่มตูเ้ ย็น
เครื่ องรับโทรทัศน์ ภายในห้องพัก เพื่อลดความเครี ยดจากการอบรม หรื ออาจเพิ่มเครื่ องรับโทรทัศน์
บริ เวณพักผ่อนรวมให้มากกว่า 1 เครื่ อง

4.2 งานวิจยั ต่ างประเทศ
4.2.1 ชากอน – ดูเก ( Chacon – Duque,1985 ) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ A Multivaliate
Model for Evaluating Distance Higher Education (Causal Modeling, Information Systems )
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อความสาเร็ จในรายวิชาและสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยน โดยศึกษา
รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยระบบทางไกลในมหาวิทยาลัยเพ็นซิ ลเวเนีย จานวน 25 รายวิชา ตัวแปรต้น
ได้แก่ ลักษณะของนักศึกษาที่เข้าศึกษา คุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งพิจารณาจากสื่ อ /
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน และการสนับสนุ นจากสถาบันโดยดาเนิ นการผ่านอาจารย์
ผูส้ อนทางไกล ตัวแปรตามประกอบด้วยอัตราความสาเร็ จในการเรี ยนของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรี ยนในแต่ละวิชา เกรดเฉลี่ยของกลุ่ม และอัตราการสอบผ่าน ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรสาคัญ 2
ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในรายวิชาและสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยน ได้แก่ ความยากของรายวิชา และ
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ความมานะพยายามในอันที่จะสาเร็ จการศึกษา โดยรายวิชาที่มีความยากในระดับต่าจะมีอิทธิ พลต่อ
Early Attrition รายวิชาที่มีความยากในระดับสู งเป็ นสาเหตุของ Late Attrion และสาเหตุของอัตรา
การสอบผ่านในระดับที่ ต่ ากว่า ในขณะที่ความยาก ในระดับปานกลางจะช่ วยส่ งเสริ มทั้งด้าน
ความสาเร็ จและอัตราการสอบผ่าน อนึ่ง ตัวแปรที่ทาให้ความยากเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาระงานหรื อ
ปริ มาณงานที่มอบหมายในรายวิชา ภาระงานของอาจารย์ผสู้ อน ( ซึ่ งจะไปลดเวลาที่ให้กบั นักศึกษา )
และจุดมุ่งเน้นของอาจารย์ผสู ้ อน เช่น เน้นที่การสนองตอบจากนักศึกษา เน้นที่การประเมินเป็ น
สาคัญ หรื อเน้นการให้การสนับสนุน ปั จจัยที่ส่งเสริ มความมานะพยายามชอบของนักศึกษาได้แก่
คุณภาพที่ดีมีของตาราและแนวการศึกษา ความหลากหลายของสื่ อในรายวิชา การสนับสนุนด้าน
การวางแผนและการเน้นนักศึกษาเป็ นสาคัญ ปั จจัยที่ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพการนาเสนอ
ในการ-เรี ยนการสอนทางไกลได้แก่ จานวนภาคการศึ กษาที่ เปิ ดสอนรายวิชานั้น และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับตัวแปรด้านบุคคล ( เช่น อายุ ระยะเวลาที่ใช้ในการเรี ยน ) ส่ งผลกระทบน้อยมาก
จากผลการวิ จ ัย แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ ระบบ
การศึกษาโดยอิสระ เช่น ระยะเวลาในการปรับปรุ งรายวิชา การกาหนดภารงานของนักศึกษา การ
กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลื อกและผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ การกาหนดมาตรฐานด้านการสนับสนุนจาก
สถาบัน และการจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรเฉพาะแก่อาจารย์ผสู ้ อนซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2.2 เซียซิ เวนา ( Siaciwena, 1988 ) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับ A Study of Distance
Teaching at the University of Zambia with Special Reference to the Effectiveness of
Degree Courses โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ ( 1 ) ประเมินความเกี่ยวข้องของรายวิชากับ
อาชี พของนักศึกษาทางไกล ( 2 ) ประสิ ทธิ ภาพของระบบการจัดการเรี ยนการสอน ( 3 )
ประสิ ทธิ ผลของระบบการเรี ยนการสอนและระบบการสนับสนุน รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของ
อาจารย์ผูส้ อนเกี่ ยวกับการสอนทางไกล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม รายงานที่
เกี่ยวข้องตัวเลขและสถิติต่าง ๆ รวมทั้งสื่ อและวัสดุที่ใช้ในการเรี ยนการสอนผลการวิจยั พบว่า ( 1)
รายวิชามีความเกี่ ยวข้องกับอาชี พของนักศึกษาส่ วนใหญ่ ( 2 ) อาจารย์ ผูส้ อนเห็ นว่าการสอน
ทางไกลเป็ นภารกิ จพิเศษและให้รางวัล/ ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม ( เนื่ องจากมหาวิทยาลัยแห่ งนี้
เปิ ดสอนรายวิชาในลักษณะบูรณาการระหว่างระบบปกติและระบบทางไกลโดยใช้กลุ่มผูส้ อนกลุ่ม
เดียวกัน ) ( 3 ) การผลิตชุ ดวิชาและระบบการจัดส่ งเอกสารชุ ดวิชาไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เท่าที่ควรเมื่อ
นาไปใช้ควบคู่กบั ระบบปกติ ( 4 ) สื่ อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษามีคุณภาพสู ง ( 5 ) นักศึกษา
ได้รับประโยชน์จากระบบปกติ ( 6 ) การแนะแนวและห้องสมุดให้บริ การที่น่าพอใจแต่สิ่ง
สนับสนุนอื่น เช่น ร้านหนังสื อ และรายการวิทยุไม่เป็ นที่น่าพอใจ โดยภาพรวมแล้วรายวิชาที่ เปิ ด
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สอนโดยระบบทางไกลมีประสิ ทธิ ผล อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ควรให้ความสนใจของมหาวิทยาลัย
แซมเบีย คือ การจัดการศึกษาให้เต็มศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการส่ วนบุคคล ความ
ต้องการกาลังคน และความต้องการของประเทศในด้านอื่น ๆ
4.2.3 แมคเอลวีน และโรเบิร์ต (McElveen and Roberts, 1992) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับ
Telelearning: A Second Look โดยการเปรี ยบเทียบผลการประเมินที่ ทาขึ้นในระหว่างปี 1990 –
1991 และการประเมินระหว่างปี 1991 – 1992 ซึ่ งใช้รูปแบบการประเมินที่แตกต่างกัน โดยการ
ประเมินในปี 1990–1991 เน้นที่ผลที่เกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยน โดยให้ผเู้ รี ยนประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบ คุณภาพหลักสู ตร และประสิ ทธิ ภาพของผูส้ อน ส่ วนการประเมินในปี 1991 – 1992 เน้นที่
ผูส้ อนและกระบวนการเรี ยนการสอน เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสารวจทัศนคติ การสัมภาษณ์
บทบาทของผูค้ ุมสอบ ผลการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อระบบการเรี ยนและการใช้เทคโนโลยี
ผลที่เกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยนและกระบวนการเรี ยนการสอนได้ช้ ี ให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดการเรี ยน
การสอนทางไกล
4.2.4 ซีพเวอร์ ( Seevers, 1993 ) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ Identification of Criteria for
Delivery of Theological Education Through Distance Education : An International Delhi
Study กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญจากนานาชาติจานวน 74 คน
โดยเป็ น ผูบ้ ริ หารการศึกษาที่อยูใ่ นนิกายศาสนาและไม่อยูใ่ นนิกายศาสนา นักการศึกษาทางไกล
ผูแ้ ทนทางนิกายศาสนาระดับตาบล ผูแ้ ทนที่นบั ถือศาสนาในนิกาย และผูแ้ ทนด้านการศึกษาผูใ้ หญ่
ผลการวิจยั พบว่า มีเกณฑ์ที่ใช้ในการปนะเมินประสิ ทธิ ภาพการศึกษาด้านศาสนาที่เปิ ดสอนโดย
ระบบทางไกล (โดยใช้ในการประเมินโปรแกรมที่เปิ ดสอนอยูห่ รื อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมใหม่) จานวน 31 รายการ โดยแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่ เกณฑ์ทางด้านจริ ยธรรม ข้อ
ผูกพันธ์ร่วม ( Commitment ) หลักสู ตร การประเมิน การสนับสนุน เทคโนโลยี ข้อมูลป้ อนกลับ
และคณาจารย์
4.2.5 อีสมอนด์ และคนอื่นๆ (Eastmond and others, 1994) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ The
Distance Education French Project โดยผูว้ จิ ยั แบ่งการประเมินเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เกี่ยวกับสื่ อการ
เรี ยนการสอน ซึ่ งประกอบด้วยแบบเรี ยน แบบฝึ กหัดพร้อมเทป ประมวลการสอน เทปประกอบคา
บรรยายรายวิชา และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ วนที่สองเป็ นการประเมินจากการไปเยี่ยมชม
สถานที่ การสัมภาษณ์ผปู้ ระสานและผูเ้ รี ยน ผลจากการวิจยั สรุ ปได้วา่ ในภาพรวมรายวิชานี้ จดั การ
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เรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ในส่ วนของการให้ผเู ้ รี ยนมี ส่วนร่ วม
ปรับปรุ งซึ่ งทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากปั ญหาในการสื่ อสาร

อาจต้องมีการ

4.2.6 บลัม (Blum, 1999) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ Asynchronous, Computer Mediated
Communication (CMC) Based Higher Education at a Distance: Gender Differences in Preferred
Learning Styles,Participation Barries, and Communication Patterns โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ผลจากการวิเคราะห์เนื้ อหาในการติดต่อทางคอมพิวเตอร์
ในช่วงเวลา 1 ปี พบว่า มีความแตกต่างระหว่างเพศในการศึกษาทางไกล ซึ่ งมีความสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของเบเลนคี (Belenky) คลินซี่ (Clinehy) โกลด์เบอร์ เกอร์ (Goldberger) และทารู
(Tarules) ที่พบว่าเพศชายชอบการเรี ยนรู ้แบบแยกตัวแต่เพศหญิงชอบการเรี ยนรู ้แบบติดต่อสัมพันธ์
ซึ่ งผลการวิจยั นี้ ช้ ี ให้เห็นว่าสิ่ งแวดล้อมด้านการเรี ยนรู ้แบบการศึกษาทางไกลมีความยืดหยุน่ เพียงพอ
สาหรับรู ปแบบการเรี ยนรู้ ของเพศชายและเพศหญิ ง นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมด้านการเรี ยนรู ้ ทาง
คอมพิวเตอร์มกั จะเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
4.2.7 ไชลด์ ( Childs, 2000 ) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ Development of the Distance
Education Program Assessment โดยได้พฒั นาเครื่ องมือซึ่ งเป็ นแบบประเมินโปรแกรมการศึกษา
ทางไกลที่เปิ ดสอนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอาศัยกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ และมีการตรวจสอบความตรง
ของเครื่ องมือโดยกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญในการทดลองใช้เครื่ องมือรอบแรกทดลองใช้กบั คณะวิชาจานวน
180 คณะวิชาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีค่าสัมประสิ ทธ์อลั ฟ่ าเท่ากับ 0.9045
ส าหรั บ การทดลองใช้ เ ครื่ องมื อ ในรอบที่ ส องเพื่ อ การปรั บ ปรุ งทดลองใช้ ก ั บ คณะวิ ช าใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจานวน 200 คณะ โดยมีค่าสัมประสิ ทธ์อลั ฟ่ าเท่ากับ 0.9259 จาก
ค่าสัมประสิ ทธ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่ องมือดังกล่าวเชื่อถือได้
4.2.8 ลาร์ สัน-เบอร์ นี ( Larson-Birney, 2000 ) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ Evaluation Case
Study of an Introductory Accounting Course Taught over the Internet Using the Computer
Based Instruction โดยประเมินองค์ประกอบของรายวิชาดังกล่าวใน 4 ด้าน ได้แก่ ( 1 ) สื่ อ/ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน การเรี ยนการสอน ( 2 ) ระบบการบริ หารจัดการรายวิชาที่ใช้เว็บเป็ นฐาน ( 3 )
การเรี ยนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นฐานและตาราที่ใช้ ( 4 ) โครงสร้างของรายวิชา และการ
เสริ มสร้ างทัศนคติ ต่อการเรี ยนรู ้ ทางออนไลน์ต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นฐาน
และต่อลักษณะเฉพาะในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ( 5 ) โครงสร้างรายวิชาที่มีส่วนในการสนับสนุ น
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การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งจาเป็ นต่อการสาเร็ จการศึกษา โดยการเปรี ยบเทียบผลการสอบ ผลการประเมิน
รายวิชา และอัตราการถอนรายวิชาระหว่างชั้นเรี ยนที่เปิ ดสอนทาง Internet และไม่ได้เปิ ดสอนทาง
Internet วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการ
ตรวจสอบเอกสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา ศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยสอน
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่สนับสนุนทางเทคนิค และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางไกล ผลการวิจยั พบว่า ใน
ระยะเริ่ มแรกนักศึกษามีความสับสนว่าจะเริ่ มต้นการเรี ยนในวิชานี้ อย่างไร แต่หลังจากการเริ่ มต้น
ผ่านไปนักศึกษาพบว่าระบบการบริ หารจัดการรายวิชาที่ใช้เว็บเป็ นฐานและการเรี ยนการสอนที่ใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นฐานมีประสิ ทธิ ภาพและง่ายต่อการใช้ โดยนักศึกษาจานวนร้อยละ 80 ที่เรี ยน
วิชานี้ ระบุวา่ ต้องการเรี ยนรายวิชาอื่นที่เปิ ดสอนทางInternetอีก นอกจากนี้ ผลการสอบและผลการ
ประเมินรายวิชา ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี อัตราการถอนรายวิชาที่เปิ ดสอนทางInternet
สู งกว่ารายวิชาที่ไม่ได้เปิ ดสอนทางInternetถึง 3 เท่า
4.2.9 ลิม - เฟอร์ นานเดส (Lim - Fernandes, 2001) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ Assessing the
Eeffectiveness Online Education. Doctoral dissertation, Golden Gate University โดยประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมบริ หารรัฐกิ จระดับบัณฑิ ตศึกษาของมหาวิทยาลัยโกลเดน เกท ผล
การศึกษาพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดการเรี ยนการสอน เนื้ อหาและการบริ หารจัดการ
รายวิชา โปรแกรมการศึกษาดังกล่าวส่ งผลกระทบเชิ งบวกต่อเป้ าหมายทางวิชาชี พของนักศึกษา
และคณาจารย์เห็นว่าโปรแกรมดังกล่าวเป็ นโปรแกรมที่มีประสิ ทธิ ผลในเชิงบวก
4.2.10 เฮนส์ รัด (Hensrud, 2001) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ Quality Measurement in Online
Distance Eucation at a Small Comprehencive University โดยประเมินโปรแกรมที่ประสบ
ความสาเร็ จโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์จานวน 1 โปรแกรม มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ โปรแกรมจานวน 20 คน เป็ นเพศชาย 10 คน เพศ
หญิง 8 คน และไม่ระบุเพศ 2 คน เป็ นผูม้ ีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี จานวน 11 คน มีอายุมากกว่า
60 ปี จานวน 5 คน และมีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี 3 คน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 13 คน เป็ น
ผูท้ าหน้าที่สอน แต่อีก 7 คน ไม่ได้ทาหน้าที่ ผูส้ อน ผูต้ อบแบบสอนถามส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในระบบออนไลน์มาเป็ นเวลา มากกว่า 3 ปี ผลการวิจยั พบว่าโปรแกรมดังกล่าวได้
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้าน จากทั้งหมด 7 ด้าน คุณภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุน
จากสถาบัน กระบวนการเรี ยนการสอน โครงสร้างรายวิชา และการสนับสนุนผูเ้ รี ยน และโปรเเก
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รมนี้ ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้านได้แก่ การสนับสนุ นจากคณะวิชา การวัดและ
ประเมินผล และการพัฒนารายวิชา
******************************************

บทที่ 3

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้วดั ที่
23 ประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ประจาปี งบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ผูว้ จิ ยั นาเสนอข้อมูลดังนี้
1. การกาหนดประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกาหนดประชากร/กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
1.1 ประชากร แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประชากรคณาจารย์ 2) ประชากรนักศึกษา
1.1.1 ประชากรคณาจารย์ คือ คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยเก็บ
ข้อมูลจากคณาจารย์ขา้ ราชการ อาจารย์พนักงานที่ทาหน้าที่สอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชา จานวน
299 คน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 (ไม่รวมคณาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและคณาจารย์ประจาสานัก) (กอง
การเจ้าหน้าที่ 2551) ดังนี้
สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตร์
2. ศึกษาศาสตร์
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. เศรษฐศาสตร์
7. มนุษยนิเวศศาสตร์
8. รัฐศาสตร์
9. ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
10. นิเทศศาสตร์

จานวนประชากร (คน)
28
44
51
26
18
18
21
12
30
27
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สาขาวิชา
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. พยาบาลศาสตร์
รวม 12 สาขาวิชา

จานวนประชากร (คน)
12
12
299

1.1.2 ประชากรนักศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2551 จานวน 12 สาขาวิชา จานวน 3,696 คน ดังนี้
สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตร์
2. ศึกษาศาสตร์
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. เศรษฐศาสตร์
7. มนุษยนิเวศศาสตร์
8. รัฐศาสตร์
9. ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
10. นิเทศศาสตร์
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. พยาบาลศาสตร์
รวม

จานวนนักศึกษา (คน)
211
290
963
448
383
69
258
221
252
188
136
277
3,696

1.2 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลได้แก่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน จานวน 15 คน
ดังนี้ 1) สานักทะเบียนและวัดผล 2) สานักบรรณสารสนเทศ 3) สานักบัณฑิตศึกษา 4) สานัก
บริ การการศึกษา 5) สานักเทคโนโลยีการศึกษา 6) สานักคอมพิวเตอร์ 7) สถาบันวิจยั และพัฒนา
8) สานักวิชาการ
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้มี 2 ชุดได้แก่ แบบสอบถาม
สาหรับนักศึกษาและแบบสอบถามสาหรับคณาจารย์ ซึ่งได้ดาเนินการสร้างดังนี้
2.1 จัดตั้งคณะทางานประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ตัวชี้วดั ที่ 23 ประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญประจาปี งบประมาณ 2551
2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนทางไกล การจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การประเมินประสิ ทธิภาพการสอน การสร้างแบบสอบถาม
เพื่อกาหนดขอบเขตในการวิจยั
2.3 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามคณาจารย์ และ 2) แบบสอบถามนักศึกษา
2.4 นาร่ างแบบสอบถามคณาจารย์และแบบสอบถามนักศึกษาที่สร้างขึ้นให้คณะทางาน
ประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความตรงตามเนื้อหาเพื่อใช้ในการวิจยั ประสิ ทธิ ภาพ
ของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามประเด็นการพิจารณา 7 ประเด็นของ ก.พ.ร. และ
แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.5 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา
ผูท้ รงคุณวุฒิประกอบด้วย คณะกรรมการวิจยั สถาบันของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จานวน
5 คน
2.6 ปรับปรุ งคาถามและแบบสอบถามตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ
2.7 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั คณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ สาขาวิชาละ 3 คน รวมเป็ น
36 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ภาษาที่ใช้ จากนั้นปรับแก้ไขตามคาแนะนาของคณาจารย์
2.8 จัดทาเครื่ องมือฉบับสมบูรณ์

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
3.1 การศึกษาโครงสร้างหลักสู ตรการเรี ยนการสอน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 โดยใช้แบบสอบถาม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

75

ประชากร/
กลุ่มผู้ให้
เครื่องมือ
ข้ อมูล
ประชากร
1. คณาจารย์ แบบสอบ
ถาม
2. นักศึกษา

กลุ่มผู้ให้
ข้ อมูล
เจ้าหน้าที่
จาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แบบสอบ
ถาม

เอกสาร/
หลักฐานจาก
หน่วยงาน
ต่างๆ

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล

ผูว้ จิ ยั แจกแบบ
สอบถามและเก็บ
คืนด้วยตนเอง
เก็บจากนักศึกษาที่
เข้าอบรม
ประสบการณ์
วิชาชีพ

ขอความร่ วมมือ
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผูว้ จิ ยั
วิเคราะห์เอกสาร
เอง

รวม

จานวน
ประชากร/ จานวนทีไ่ ด้ รับคืน
กลุ่มผู้ให้
จานวน ร้ อยละ
ข้ อมูล

หมายเหตุ
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242

80.9

ไม่รวมคณาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ

3,696

3,696

100

ในช่วงเดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม
2551

15

15

100

- ต้องรวบรวม
รายงาน/เอกสารต่างๆ
จากห้องสมุด,
หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

4,010

3,953

98.6

4. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ดาเนิ นการดังนี้
4.1 ข้ อมูลเชิ งปริ มาณ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลัง
ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) การทดสอบค่าไคสแควร์ และนาเสนอในรู ปตาราง
4.2 ข้ อมูลเชิ งคุณภาพ ใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอในรู ปความเรี ยง
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนรวมในแต่ละประเด็นย่อย 7 ประเด็นเป็ นดังนี้
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4.2.1 ข้ อคาถามประเด็นที่ 1 วัดความรู้ความเข้าใจพิจารณาตัดสิ นให้คะแนนเป็ นรายข้อ
โดยผูว้ จิ ยั ได้แปลค่าในแต่ละข้อคาถามดังนี้
ข้อความเชิงบวก
ข้อความเชิงนิเสธ
ตอบถูก
มีค่าเท่ากับ
1
0
ตอบผิด
มีค่าเท่ากับ
0
1
ในการพิจารณาตัดสิ นความรู้ ความเข้าใจ ผูว้ ิจยั รวมคะแนนที่ ได้ นาเสนอเป็ นค่าร้ อยละ
โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสิ นระดับความรู ้ดงั นี้
คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ 80
คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีความรู้ระดับมากที่สุด
คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ 70-79 คะแนน หมายถึง มีความรู้ระดับมาก
คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ 60-69 คะแนน หมายถึง มีความรู้ระดับปานกลาง
คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ 50-59 คะแนน หมายถึง มีความรู้ระดับน้อย
คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ 0-49 คะแนน หมายถึง มีความรู้ระดับน้อยที่สุด
เนื่ องจากแบบสอบถามประเด็นที่ 1 คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้ เป้ าหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา มีจานวน 12 ข้อ ผูว้ ิจยั นาคะแนนไปเทียบเกณฑ์ 75 %
ของ ก.พ.ร. พบว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 9 ข้อขึ้นไปจึงผ่านเกณฑ์ (มีความรู ้ระดับมาก-มากที่สุด)
4.2.2 ข้ อคาถามประเด็นที่ 2 คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคล ประเด็นที่ 5 คณาจารย์มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรี ยนรู้ที่จดั ให้ผเู้ รี ยน และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และการ
ประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ประเด็นที่ 6 คณาจารย์มี
การนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ เป็ นข้อคาถามที่
วัดการปฏิบตั ิในแต่ละกิจกรรม พิจารณาตัดสิ นให้คะแนนเป็ นรายข้อ โดยผูว้ ิจยั ได้แปลค่าในแต่ละ
ข้อคาถามดังนี้
ปฏิบตั ิ
มีค่าเท่ากับ
1
ไม่ปฏิบตั ิ
มีค่าเท่ากับ
0
ในการพิจารณาตัดสิ นการปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั นาเสนอเป็ นค่าร้ อยละ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสิ น
การปฏิบตั ิดงั นี้
คณาจารย์มีการปฏิบตั ิร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง
มีการปฏิบตั ิระดับมากที่สุด
คณาจารย์มีการปฏิบตั ิร้อยละ 70-79
หมายถึง
มีการปฏิบตั ิระดับมาก
คณาจารย์มีการปฏิบตั ิร้อยละ 60-69
หมายถึง
มีการปฏิบตั ิระดับปานกลาง
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คณาจารย์มีการปฏิบตั ิร้อยละ 50-59
คณาจารย์มีการปฏิบตั ิร้อยละ 0-49

หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบตั ิระดับน้อย
มีการปฏิบตั ิระดับน้อยที่สุด

1) การให้ คะแนนรวมในประเด็น ที่ 2 คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและ
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ผูว้ จิ ยั หาค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารย์ท้ งั หมดกับจานวนข้อคาถาม
และนาคะแนนไปเทียบเกณฑ์ขา้ งต้น
2) การให้ คะแนนรวมในประเด็นที่ 3 คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ายทอด ความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั หาค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารย์ท้ งั หมดกับจานวนข้อคาถาม และนา
คะแนนไปเทียบเกณฑ์ขา้ งต้นและมีการปฏิบตั ิโดยภาพรวม 3 ใน 4 ส่ วน
3) การให้ คะแนนรวมในประเด็นที่ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ผูว้ ิจยั หาค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารย์ท้ งั หมดกับจานวนข้อ
คาถาม และนาคะแนนรวมระดับมาก-มากที่สุดไปเทียบเกณฑ์ขา้ งต้น
4) การให้ ค ะแนนรวมในประเด็นที่ 5 คณาจารย์มีก ารประเมินผลการเรี ย นการสอนที่
สอดคล้องกับ สภาพการเรี ยนรู ้ ที่ จดั ให้ผูเ้ รี ย นและอิ ง พัฒนาการของผูเ้ รี ยนเป็ นการประเมิ นเพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู้และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ประเด็นที่ 6 คณาจารย์มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพ ผูว้ จิ ยั หาค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารย์ท้ งั หมดกับจานวนข้อคาถาม และนาคะแนนไป
เทียบเกณฑ์ขา้ งต้น
5) การให้ คะแนนรวมในประเด็นที่ 7 คณาจารย์มีก ารวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง จากนั้นหา
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารย์ท้ งั หมด
4.3 ข้ อคาถามแต่ ละข้ อใช้ มาตรประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ค่ า โดยผูว้ จิ ยั ได้แปลค่าใน
แต่ละข้อคาถามดังนี้
5 หมายถึง
ความคิดเห็นระดับมากที่สุด
มีค่าเท่ากับ 4.50 – 5.00
4 หมายถึง
ความคิดเห็นระดับมาก
มีค่าเท่ากับ 3.50 – 4.49
3 หมายถึง
ความคิดเห็นระดับปานกลาง
มีค่าเท่ากับ 2.50 – 3.49
2 หมายถึง
ความคิดเห็นระดับน้อย
มีค่าเท่ากับ 1.50 – 2.49
1 หมายถึง
ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
มีค่าเท่ากับ 1.00 – 1.49
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4.4 เปรียบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามคณาจารย์ ประเด็นที่
1,4 และแบบสอบถามนักศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) และทดสอบค่าไคสแควร์ จาก
แบบสอบถามคณาจารย์ ประเด็นที่ 2,3,5,6
4.5 เปรียบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามนักศึกษาโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลัง
ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้ วดั ที่
23 ประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ประจาปี งบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียดดังตารางที่ 4.1-4.9
2. ผลการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูลการประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ ในการเรี ย นการสอนของมหาวิทยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช ตามประเด็ นการ
พิจารณา 7 ข้อตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร. นาเสนอเป็ น 2 ส่ วนคือ
2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
2.1.1 คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช รายละเอียดดังตารางที่ 4.10
2.1.2 วิทยากรประจากลุ่มในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ
2.1.3 นักศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 4.11-4.17
2.2 ผลการวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบข้อมูลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวชี้ วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร. รายละเอี ยดดังตารางที่
4.18-4.34
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากร โดยจาแนกตามสาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชา รายละเอียดดังตารางที่
4.35-4.50
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1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช
ตารางที่ 4.1 จานวนการจัดฝึ กปฏิบัติเสริ มทักษะชุ ดวิชาของนักศึกษาปริญญาตรี (แยกตาม
สาขาวิชา) ปี การศึกษา 2/2550 และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ อการให้ บริการ

สาขาวิชา

1. นิเทศศาสตร์

จานวนชุด
วิชา

จานวน
ครั้ง

จานวน
นักศึกษา
ทีเ่ ข้ ารับ
การฝึ กฯ

7

8

483

ร้ อยละของจานวน
นักศึกษาทีต่ อบ
แบบประเมิน
100.00

ภาพรวม
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อ
การฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ
ระดับความพึง
ค่ าเฉลีย่
พอใจ
4.34
มาก

(483)
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

5

423

100.00

4.02

มาก

4.47

มาก

4.37

มาก

4.47

มาก

4.34

มาก

(423)
3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4. ส่งเสริ มการเกษตรและ
สหกรณ์
5. มนุษยนิเวศศาสตร์

3

5

355

100.00
(335)

3

7

542

83.19
(392)

1

2

36

100.00
(36)

6. วิทยาการจัดการ
รวม 6 สาขาวิชา

2
18

27

69
1,908

88.52
(1,669)

(ที่มา สานักบริ การการศึกษา 2551)
จากตารางที่ 4.1 พบว่า มหาวิทยาลัยมีการจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาของนักศึกษาปริ ญญา
ตรี ปี การศึกษา 2/2550 จานวน 6 สาขาวิชา 18 ชุดวิชา 27 ครั้ง มีจานวนนักศึกษาเข้ารับการฝึ ก
จานวน 1,908 คน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดฝึ กอบรมในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.34)
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ตารางที่ 4.2 จานวนหลักสู ตรทีก่ าหนดให้ นักศึกษาเรียนชุ ดวิชาเลือกเสรี/ค้ นคว้ าอิสระ แยกตาม
สาขาวิชา
สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์
รวม
(ที่มา สานักวิชาการ 2551)

จานวนหลักสู ตร
6
8
11
1
8
3
5
3
8
2
1
2
58

จานวนชุ ดวิชาเลือกเสรี /
ค้ นคว้าอิสระ
10
14
13
1
8
3
5
4
8
2
1
4
73

จากตารางที่ 4.2 พบว่า หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
จานวน 58 หลักสู ตร มีการกาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนชุดวิชาเลือกเสรี /ค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสิ้ น 73 ชุ ด
วิชา
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ตารางที่ 4.3 จานวนหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนปี การศึกษา 2550

สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตร์
2. ศึกษาศาสตร์
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. เศรษฐศาสตร์
7. มนุษยนิเวศศาสตร์
8. รัฐศาสตร์
9. ส่ งเสริ มการเกษตรและ
สหกรณ์
10. นิเทศศาสตร์
11. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
12. พยาบาลศาสตร์
รวม

จานวนหลักสู ตร
ประกาศนีย ปริญญา
บัตรบัณฑิต
ตรี
5
1
4
10
2
6
3
6
2
5

ปริญญา
เอก
1
-

ปริญญา
โท
2
6
2
3
1
1
1
2

ประกาศนีย
บัตร
4
2
-

-

1
-

-

1
2

-

2
2

1

1
20

1

1
47

6

2
75

รวม
11
12
13
4
9
4
7
3
7

(ที่มา สานักวิชาการ 2550)
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ในปี การศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนหลักสู ตรทั้ง 12
สาขาวิชาจานวน 75 หลักสู ตร แยกเป็ นหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตร 6 หลักสู ตร ระดับ
ปริ ญญาตรี 47 หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสู ตร ระดับปริ ญญาโท 20 หลักสู ตร
และระดับปริ ญญาเอก 1 หลักสู ตร
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ตารางที่ 4.4 จานวนชุ ดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนปี การศึกษา 2550

สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปริญญา
เอก

จานวนชุ ดวิชา
ประกาศ
ประกาศ
ปริญญา
นียบัตร
นียบัตร/
โท
บัณฑิต
ปริญญาตรี
12
34
58
3
69
22
78
22
20
25
12
14
9
30
10
19
14
36

ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
3
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
ส่ งเสริ มการเกษตรและ
สหกรณ์
10. นิเทศศาสตร์
7
11. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
12. พยาบาลศาสตร์
7
รวม
3
171
(ที่มา สานักทะเบียนและวัดผล สานักบัณฑิตศึกษา 2550)

รวม
46
133
100
22
45
26
39
29
50

-

42
15

49
15

3

5
389

12
566

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ในปี การศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนชุ ดวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา
จานวน 566 ชุ ดวิชา แยกเป็ นชุ ดวิชาระดับประกาศนี ยบัตร/ปริ ญญาตรี 389 ชุ ดวิชา ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 ชุดวิชา ระดับปริ ญญาโท 171 ชุดวิชา และระดับปริ ญญาเอก 3 ชุดวิชา
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ตารางที่ 4.5

ข้ อมูลการจัดอบรมเข้ มชุ ดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี งบประมาณ 2551

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

ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์
รวม
(ที่มา สานักวิชาการ 2551)

จานวนครั้ง จานวนนักศึกษา
จานวนชุ ดวิชา ในการจัดอบรม ทีเ่ ข้ ารับการ
อบรม
2
15
1,183
7
26
1,209
8
75
6,488
1
15
2,505
4
11
920
1
4
197
3
7
484
1
11
1,707
5
21
1,038
1
4
570
2
6
313
1
3
491
36
198
17,105

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ในปี งบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเข้มชุ ดวิชา
ประสบการณ์วชิ าชีพให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 12 สาขาวิชา จานวนชุดวิชา 36 ชุด
วิชา จัด 198 ครั้ง มีนกั ศึกษาที่เข้ารับการอบรมฯ จานวน 17,105 คน
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ตารางที่ 4.6 ข้ อมูลการจัดอบรมเข้ มพิเศษชุ ดวิชาให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี การศึกษาที่ 2/2550
จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
จานวนชุ ดวิชา
ทีเ่ ข้ ารับการ
อบรม
1. ศิลปศาสตร์
7
168
2. ศึกษาศาสตร์
13
33
3. วิทยาการจัดการ
13
461
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
5
46
5. เศรษฐศาสตร์
2
31
6. นิเทศศาสตร์
4
17
รวม
44
756
(ที่มา สานักวิชาการ 2551) หมายเหตุ มีการนับซ้ าในแต่ละชุดวิชา

ร้ อยละของ
นักศึกษาที่เข้ า
รับการอบรม
22.22
4.36
60.98
6.08
4.10
2.25
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ในปี การศึกษาที่ 2/2550 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเข้มพิเศษชุ ด
วิชาให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 6 สาขาวิชา จานวนชุ ดวิชา 44 ชุดวิชา มีนกั ศึกษาที่เข้ารับ
การอบรมฯ จานวน 756 คน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมส่ วนใหญ่สังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
จานวน 461 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.98 รองลงมาเป็ นนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ จานวน 168 คน
คิดเป็ นร้อยละ 22.22 (มีการนับซ้ าในแต่ละชุดวิชา)
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ตารางที่ 4.7 ข้ อมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ บัณฑิตศึกษา ปี งบประมาณ 2551

สาขาวิชา
กิจกรรม

1.
2.
3.
4.

ชุ ดวิชา

จานวน
ครั้งใน นักศึกษาที่
การจัด
เข้ าร่ วม

สัมมนาเสริ ม/เข้มชุดวิชา
10
171
303
24,090
สัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1-3
10
114
125
7,586
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
8
25
19
664
อบรมเสริ ม/เข้มชุดวิชา
10
29
27
2,341
ประสบการณ์วชิ าชีพ
5. สัมมนาเข้มประจาชุดวิชา
1
3
8
231
ระดับปริ ญญาเอก
6. สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์
1
7
8
93
รวม
40
349
490
35,005
(ที่มา สานักบัณฑิตศึกษา 2551) หมายเหตุ มีสาขาวิชาที่นบั ซ้ าในแต่ละกิจกรรม

ร้ อยละ
ของ
นักศึกษาที่
เข้ าร่ วม
68.82
21.67
1.90
6.69
0.66
0.27
100.00

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ในปี งบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
บัณฑิตศึกษา จานวน 6 กิจกรรม จานวน 40 สาขาวิชา จานวนครั้งในการจัด 490 ครั้ง และมี
นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม 35,005 คน (มีสาขาวิชาที่นบั ซ้ าในแต่ละกิจกรรม) ส่ วนใหญ่นกั ศึกษา
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาเสริ ม/เข้มชุดวิชา จานวน 24,090 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.82 รองลงมาเข้า
ร่ วมกิจกรรมสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1-3 จานวน 7,586 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.67

87

ตารางที่ 4.8 จานวนชุ ดวิชาทีม่ ีการเรียนการสอนทางเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ (e-Learning)
ปี การศึกษาที่ 2/2550
ระดับปริญญาตรี
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร(10111)
2. ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร(10161)

ระดับปริญญาโท
1. การพัฒนาจากมุมมองของสังคม
วิทยาฯ12741
2. การวิจยั ทางสารสนเทศศาสตร์
13702

1.
2.

3. คณิ ตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์
(11201)

3. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ(13711)

3.

4. การสื่ อสาร(13202)

4. วิทยาการจัดการการเรี ยนรู ้(20503) 4.

5. ภาษาอังกฤษสาหรับผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ 5. ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตฯ 5.
(11305)
(20799)
6. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่ อสิ่ งพิมพ์
6. หลักการและแนวคิดทางการ
(15202)
ปฐมวัยศึกษา(21711)
7. หลักการบัญชี(30202)
7. สารัตถและวิทยวิธีทางวิชา
คณิ ตศาสตร์(22712)
8. การขียนภาษาอังกฤษ(22322)
8. สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชา
วิทยาศาสตร์(22714)
9. กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทัว่ ไป 9. สารสนเทศร่ วมสมัยทาง
ในวิธีพิจารณาความแพ่ง(41341)
สังคมศาสตร์(22727)
10. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น(60120) 10. ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการ
บริ หารการศึกษา(23700)
11. วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์(70205) 11. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(23711)
12. สารสนเทศและสื่ อที่ใช้ในงาน
12. การประเมินนโยบายแผนงานและ
ส่งเสริ มการเกษตร(91349)
โครงการ(24721)
13. วิธีการวิจยั ทางสหกรณ์(92423)
13. การพัฒนาเครื่ องมือสาหรับการ
ประเมินการศึกษา(24703)

ระดับปริญญาเอก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ศึกษาศาสตร์(20902)
สัมมนาประเด็นและปั ญหาเพื่อ
การวิจยั การบริ หารการศึกษา
(20902)
สัมมนาประเด็นและปั ญหาเพื่อ
การวิจยั ทางการประเมิน
การศึกษา(24901)
สัมมนาประเด็นและปั ญหาเพื่อ
การวิจยั ทางการศึกษาทางไกล
(28901)
ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสูง (20903)
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ตารางที่ 4.8 ต่ อ
ระดับปริญญาตรี
14. การปรับปรุ งพันธุ์พืชและการ
ขยายพันธุ์พืช(93337)

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
รวม 14 ชุดวิชา
(ที่มา สานักเทคโนโลยีการศึกษา 2551)

ระดับปริญญาโท
ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการให้
การปรึ กษา(25703)
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(27741)
ประเด็นและแนวโน้มทางการ
บริ หารการพยาบาล(51704)
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม(60705)
สถิติและการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
(73722)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ(73797)
วิจยั เพื่อการพัฒนาการส่งเสริ ม
การเกษตร(91704)
การจัดการทรัพยากรเพื่อการ
ส่งเสริ มการเกษตร(91705)
การสื่ อสารเพื่อการพัฒนา(91707)
การบริ หารการผลิตและการตลาด
สหกรณ์ (92704)
23 ชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

5 ชุดวิชา

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ในปี การศึกษาที่ 2/2550 มหาวิทยาลัยมีจานวนชุดวิชาที่จดั การเรี ยน
การสอนทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Learning) จานวน 42 ชุ ดวิชา โดยแยกเป็ นชุ ดวิชาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 14 ชุ ดวิชา ชุ ดวิชาระดับปริ ญญาโท จานวน 23 ชุ ดวิชา และชุ ดวิชาระดับ
ปริ ญญาเอก จานวน 5 ชุดวิชา
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ตารางที่ 4.9 จานวน ค่ าร้ อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทเี่ ข้ ารับการสอนเสริม
และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ ออาจารย์สอนเสริม

สาขาวิชา

จานวน
นักศึกษา
ลงทะเบียน
27,185
20,215
33,448
1,993
1,670
6,031
973

1. ศิลปศาสตร์
2. วิทยาการจัดการ
3. นิติศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. เศรษฐศาสตร์
6. รัฐศาสตร์
7. ส่ งเสริ มการเกษตรและ
สหกรณ์
รวม
91,515
(ที่มา สานักบริ การการศึกษา 2551)

จานวนนักศึกษา
เข้ ารับการสอน
เสริม
1,300
1,756
5,449
130
166
502
108

ร้ อยละของ
นักศึกษาเข้ ารับ
การสอนเสริม
4.78
8.69
16.29
6.52
9.94
8.32
11.10

9,411

10.28

ค่ าเฉลีย่ ( X )
4.27
4.05
4.17
3.78
3.79
4.16
3.89
4.01

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ในปี การศึกษาที่ 2/2550 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอนเสริ มทัว่
ประเทศ 7 สาขาวิชา โดยเมื่อเปรี ยบเทียบนักศึกษาลงทะเบียน จานวน 91,515 คน กับนักศึกษาเข้า
รับการสอนเสริ ม จานวน 9,411 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.28 และเมื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่ออาจารย์สอนเสริ ม พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.01)
ข้ อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1. มหาวิทยาลัยมีชุดวิชาที่เปิ ดสอนรวม 566 ชุดวิชา แยกเป็ นชุดวิชาระดับประกาศนียบัตร
และปริ ญญาตรี จานวน 389 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 177 ชุดวิชา มีการผลิตและ
เปิ ดสอน e-Learning จานวน 42 ชุ ดวิชา แยกเป็ นระดับปริ ญ ญาตรี จานวน 14 ชุ ดวิชา ระดับ
ปริ ญญาโท จานวน 23 ชุดวิชา และปริ ญญาเอก จานวน 5 ชุดวิชา
2. มหาวิทยาลัยมีจานวนชุดวิชาในคลังข้อสอบ จานวน 142 ชุดวิชา มีการออกข้อสอบใหม่
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จานวน 229 ชุ ดวิชา มีจานวนชุ ดวิชาที่ปรับปรุ งข้อสอบ จานวน 199 ชุ ดวิชา และมีการจัดสอบทั้ง
ในประเทศ-ต่ า งประเทศ ในส่ วนของการจัดสอบในประเทศ มหาวิท ยาลัย จัดสอบทัว่ ประเทศ
จานวน 137 สนามสอบ และสนามสอบต่างประเทศ จานวน 38 สนามสอบ 30 ประเทศ
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดให้นกั ศึกษาทั้งปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ/ฝึ กอบรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนรู้ มีการฝึ กจานวน 65 ครั้ง 450 ชัว่ โมง มีนกั ศึกษาเข้ารับการฝึ กจานวน
5,238 คน
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมคณาจารย์ และบุคลากร ในหลักสู ตรต่างๆ เช่นหลักสู ตร
STOU e-Learning “A Tutor” (การผลิตบทเรี ยนในระบบ e-Learning) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 มี
ผูเ้ ข้าร่ วม จานวน 22 คน จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิ ควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา หลักสู ตร
วิทยากรสอนเสริ มผ่านอินเทอร์ เน็ต ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2551 มีผเู ้ ข้าร่ วม จานวน 19 คน
และจัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่ อง ระบบดิจิตอล (Digital Eco – System) ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มีผเู ้ ข้าร่ วม จานวน 50 คน (สานักวิชาการ 2551) และหลักสู ตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
อีกกว่า 30 หลักสู ตร จานวน 458 ชัว่ โมง มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรมทั้งสิ้ น 933 คน
5. มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้คณาจารย์ 12 สาขาวิชา จานวน 345 เครื่ อง
และคณาจารย์ประจาส านักต่ างๆ จานวน 46 เครื่ อง จัดให้มี บริ การห้องคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ
นัก ศึ ก ษาที่ ศู น ย์วิ ท ยบริ ก ารจานวน 10 ศู น ย์ท วั่ ประเทศ จ านวน 40 เครื่ อ ง และจัด บริ ก ารห้อ ง
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา
ราชการ จานวน 10 เครื่ อง มีนกั ศึกษาเข้ารับบริ การ จานวน 2,900 คน
6. มหาวิทยาลัยเปิ ดบริ การให้นกั ศึกษาใช้หอ้ งสมุดวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาราชการ และ
เปิ ดห้องสมุดในวันอาทิตย์ ในวันที่มีนกั ศึกษาเข้ารับการสัมมนาวิทยานิพนธ์ มีผใู้ ช้บริ การ จานวน
372,586 คน ประกอบด้วยผูใ้ ช้บริ การภายใน ได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประเภทต่างๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี บัณฑิ ตศึกษา และผูใ้ ช้บริ การภายนอก จาก
ช่องทางในการติดต่อ ได้แก่ การติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และทางเว็บไซต์
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2. ผลการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้ อมูลการประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชตามประเด็น
การพิจารณา 7 ข้ อตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร.
2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
2.1.1 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตารางที่ 4.10 จานวนและค่ าร้ อยละของคณาจารย์เกีย่ วกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสู งสุ ด และ
ประสบการณ์ การสอนในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
รายการ
เพศ ( n = 235)
- ชาย
- หญิง
อายุ (n = 227)
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี
- 61 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาสูงสุ ด (n = 235)
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก
ประสบการณ์การสอนใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (n = 225)
- 0-10 ปี
- 11-20 ปี
- 21-30 ปี
- 31 ปี ขึ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

97
138

41.3
58.7

20
97
99
11

8.8
42.7
43.6
4.9

128
107

54.5
45.5

42
107
75
1

18.7
47.6
33.3
0.4

จากตารางที่ 4.10 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.7 รองลงมาเป็ นชาย จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 99 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.6 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.7 มีวุฒิ
การศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาโท จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.5 รองลงมามีวุฒิการศึกษา
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สู ง สุ ดในระดับ ปริ ญญาเอก จานวน 107 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.5 มี ประสบการณ์ การสอนใน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช11-20 ปี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.6 รองลงมามี
ประสบการณ์การสอนใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช 21-30 ปี จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.3
2.1.2 วิทยากรประจากลุ่มในการอบรมเข้ มชุดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พ
คณาจารย์ที่ เ ป็ นวิ ท ยากรในการอบรมเข้ม ชุ ด วิ ช าประสบการณ์ วิ ช าชี พ สั ง กัด
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.4 สังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จานวน 16
คน คิดเป็ นร้อยละ 10.2 สังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.9 สังกัด
สาขาวิชานิ ติศาสตร์ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.4 สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.9 สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ1.9
สังกัดสาขาวิชามนุ ษยนิ เวศศาสตร์ จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3 สังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.7 สังกัดสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ จานวน 11 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 7.0 สั ง กัดสาขาวิช านิ เทศศาสตร์ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.7 สั งกัด สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 และสังกัดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.7
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2.1.3 นักศึกษา
ตารางที่ 4.11 จานวนและค่ าร้ อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แยกตามวัน/เดือน/ปี ทีจ่ ัด
อบรมชุ ดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พ
รายการ
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม
- 1-5 พฤษภาคม 2551
- 5-9 พฤษภาคม 2551
- 6-10 พฤษภาคม 2551
- 11-15 พฤษภาคม 2551
- 16-20 พฤษภาคม 2551
- 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2551
- 5-9 กรกฎาคม 2551
- 15-19 กรกฎาคม 2551
- 20-24 กรกฎาคม 2551
- 11-15 สิ งหาคม 2551
- 21-25 สิ งหาคม 2551
- 24-28 สิ งหาคม 2551
- 13-17 กันยายน 2551
- 8-12 ตุลาคม 2551
รวม

จานวน

ร้ อยละ

430
229
314
321
340
257
282
329
198
225
45
130
156
410
3,696

11.6
6.2
8.5
8.7
9.2
7.0
7.6
8.9
5.4
6.9
1.2
3.5
4.2
11.1
100

จากตารางที่ 4.11 พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่เข้ารับการอบรมเข้มชุ ดวิชา
ประสบการณ์ วิชาชี พระหว่าง วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2551 จานวน 430 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.6
รองลงมา ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2551 จานวน 410 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.1
และผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชี พที่
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จานวน 3,696 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
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ตารางที่ 4.12 จานวนและค่ าร้ อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกีย่ วกับเพศและอายุ
รายการ
เพศ (n = 3,679)
- ชาย
- หญิง
อายุ (n = 3,618)
- 20-29 ปี
- 30-39 ปี
- 40-49 ปี
- 50-59 ปี
- 60 ปี ขึ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

1,565
2,114

42.5
57.5

1,288
1,396
750
174
13

35.6
38.5
20.7
4.8
0.4

จากตารางที่ 4.12 พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 2,114
คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5 รองลงมาเป็ นชาย จานวน 1,565 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5 มีอายุระหว่าง
30-39 ปี จานวน 1,396 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 20-29 ปี จานวน 1,288 คน
คิดเป็ นร้อยละ 35.6
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ตารางที่ 4.13 จานวนและค่ าร้ อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกีย่ วกับหลักสู ตรทีเ่ ข้ าศึกษา
รายการ
หลักสู ตรที่เข้าศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต
- บัญชีบณั ฑิต
-

บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
แพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบณั ฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวม

จานวน

ร้ อยละ

211
290
220

5.7
7.8
6.0

458
285
448
73
310
69
258
221
252
188
17
119
277
3,696

12.4
7.7
12.1
2.0
8.4
1.9
7.0
6.0
6.8
5.1
0.5
3.2
7.5
100

จากตารางที่ 4.13 พบว่า นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่ เข้าศึ กษาในหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต จานวน 458 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.4 รองลงมาเข้าศึกษาในหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิต จานวน 448 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.1
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ตารางที่ 4.14 จานวนและค่ าร้ อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกีย่ วกับปี การศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษา
รายการ
ปี การศึกษาที่เข้าศึกษา
- ก่อนปี การศึกษา 2539 (นักศึกษาเก่าที่สมัครเข้าเรี ยนใหม่)
- ปี การศึกษา 2540
- ปี การศึกษา 2541
- ปี การศึกษา 2542
- ปี การศึกษา 2543
- ปี การศึกษา 2544
- ปี การศึกษา 2545
- ปี การศึกษา 2546
- ปี การศึกษา 2547
- ปี การศึกษา 2548
- ปี การศึกษา 2549
- ปี การศึกษา 2550
รวม

จานวน

ร้ อยละ

37
25
30
37
85
211
256
392
677
806
759
414
3,456

1.1
0.7
0.9
1.1
2.5
6.1
7.4
11.3
19.6
23.3
21.9
4.1
100

จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วชิ าชีพ ส่ วนใหญ่เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2548 จานวน 806 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.3
รองลงมาเข้าศึกษาในปี การศึกษา 2549 จานวน 759 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.9
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ตารางที่ 4.15 จานวนและค่ าร้ อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แยกตามสาขาวิชาทีเ่ ข้ าศึกษา
รายการ
สาขาวิชาทีเ่ ข้ าศึกษา
- ศิลปศาสตร์
- ศึกษาศาสตร์
- วิทยาการจัดการ
- นิติศาสตร์
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- เศรษฐศาสตร์
- มนุษยนิเวศศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
- นิเทศศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พยาบาลศาสตร์
รวม

จานวน

ร้ อยละ

211
290
963
448
383
69
258
221
252
188
136
277
3,696

5.7
7.8
26.1
12.1
10.4
1.9
7.0
6.0
6.8
5.1
3.7
7.5
100

จากตารางที่ 4.15 พบว่า นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่ เข้าศึ กษาในสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ จานวน 963 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.1 รองลงมาเข้าศึกษาในสาขาวิชานิ ติศาสตร์
จานวน 448 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.1
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ตารางที่ 4.16 จานวนและค่ าร้ อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกีย่ วกับภูมิลาเนาปัจจุบัน
รายการ
จานวน ร้ อยละ
ภูมิลาเนาปัจจุบัน
- กรุ งเทพมหานคร
747
20.2
- ภาคกลาง
707
19.2
- ภาคตะวันออก
402
10.9
- ภาคเหนือ
684
18.5
- ภาคใต้
409
11.1
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
741
20.1
รวม
3,690
100
จากตารางที่ 4.16 พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่ มีภูมิลาเนาอยูท่ ี่กรุ งเทพมหานคร
จานวน 747 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.2 รองลงมามีภูมิลาเนาอยูท่ ี่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 741 คนคิด
เป็ นร้อยละ 20.1 และภาคกลางจานวน 707 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.2

ตารางที่ 4.17 จานวนและค่ าร้ อยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทมี่ ีต่อระบบ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวม
รายการ
จานวน
ความพึงพอใจต่อระบบการเรี ยนการสอนของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
- มากที่สุด
1,292
- มาก
2,103
- ปานกลาง
282
- น้อย
1
- น้อยที่สุด
1
รวม
3,679

ร้ อยละ

35.1
57.2
7.7
0.0
0.0
100

จากตารางที่ 4.17 พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อระบบการเรี ยน
การสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก จานวน 2,103 คน คิดเป็
ร้อยละ 57.2 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 1,292 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.1

99

2.2 ผลการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้ อมูลการประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนทีเ่ น้ น
ผู้ เ รี ย นเป็ นส าคั ญในการเรี ยนการสอนของมหาวิท ยาลั ยสุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ราชตามประเด็ นการ
พิจารณา 7 ข้ อตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร.
ตารางที่ 4.18 จานวนและค่ าร้ อยละของคณาจารย์ มีความรู้ ความเข้ าใจ รู้ เป้าหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา (ประเด็นที่ 1)
รายการ

1. ภารกิจของมหาวิทยาลัยมี 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการ

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

เรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการและ
วิชาชีพแก่สงั คม และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาของหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช คือ เพื่อเพิ่มพูนวิทยะฐานะแก่ผู ้
ประกอบอาชีพและขยายโอกาสการศึกษา เพื่อ
สนองความต้องการของบุคลากรและสังคม
หลักการสาคัญของการจัดระบบการศึกษาทางไกล
คือ มีช้ นั เรี ยนให้เพียงพอกับจานวนนักศึกษาและมี
สื่ อการสอนที่ทนั สมัย
การพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาต้องคานึงถึงความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคมในปัจจุบนั
และอนาคต
มีความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดหลักสู ตรการศึกษาใน
ลักษณะทางไกล
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาของสาขาวิชาจากเอกสารหลักสูตร
การศึกษาที่สานักวิชาการมอบให้ทุกปี การศึกษา
การพัฒนา / ปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษาท่าน
คานึงถึงเป้ าหมายการจัดการศึกษาของประเทศและ
มหาวิทยาลัยอยูเ่ สมอ

จานวน
อาจารย์
(n)
237

จานวน ร้ อยละ

ระดับ
ความรู้

236

99.6

มากที่สุด

237

233

98.3

มากที่สุด

237

214

90.3

มากที่สุด

237

229

96.6

มากที่สุด

233
233

228
229

97.9
98.3

มากที่สุด
มากที่สุด

237

222

93.7

มากที่สุด

237

234

98.7

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.18 ต่ อ
รายการ

9. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปในหลักสูตรการศึกษา
หมายถึงวิชาที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีความรอบรู ้
อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความ
เข้าใจธรรมชาติตนเองผูอ้ ื่นและสังคม
10. การจัดการศึกษาทางไกล มุ่งเปิ ดโอกาสและขยาย
โอกาสให้นกั ศึกษาและผูส้ นใจใฝ่ หาความรู ้
สามารถศึกษาหาความรู ้ได้ในเวลา และสถานที่ที่
ตนสะดวกตามความสนใจและความสามารถของ
แต่ละบุคคล สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
11. อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสู ตรการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จะเป็ นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุ
วิทยาการ
12. การพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
เป็ นอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ค่ าเฉลีย่

จานวน
อาจารย์ จานวน
(n)

ระดับ
ร้ อยละ ความรู้

235

232

98.7

มากที่สุด

235

233

99.1

มากที่สุด

235

219

93.2

มากที่สุด

235

212

90.2

มากที่สุด

96.2

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.18 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู ้ ความเข้าใจ รู ้เป้ าหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกข้อ (คิดเป็ นร้อยละ 90.2 - 99.6)
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู ้ ความเข้าใจ รู ้ เป้ าหมายของ
การจัดการศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 96.2
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ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบการมีความรู้ ความเข้ าใจ รู้ เป้าหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษาของคณาจารย์ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 1)
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.441
125.616
126.058

df
2
223
225

MS
0.221
0.563

F
0.391

p
0.677

จากตารางที่ 4.19 พบว่า คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้ าหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.20 จานวนและค่ าร้ อยละของคณาจารย์ มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจ
ผู้เรียนเป็ นรายบุคคล (ประเด็นที่ 2) (ระดับปริญญาตรี)

กิจกรรม
1. การแนะแนวการศึกษาหรื อการให้
คาปรึ กษาทางโทรศัพท์/Internet
2. การสอนเสริ มแบบปกติ
3. การสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษ
4. การสอนเสริ มผ่าน Internet/ดาวเทียม
5. การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาต่างๆ
6. การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ
7. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
ค่ าเฉลีย่

จานวน
อาจารย์
(n)

ปฏิบัติ

ไม่ ปฏิบัติ

ความ
หมาย

จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

147

141

95.9

6

4.1

มากที่สุด

118
58
54
80
193

107
32
28
56
189

90.7
55.2
51.9
70.0
97.9

11
26
26
24
4

9.3
44.8
48.1
30.0
2.1

มากที่สุด
น้อย
น้อย
มาก
มากที่สุด

68

52

76.5
76.9

16

23.5
23.1

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.20 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลระดับปริ ญญาตรี อยูใ่ นระดับมากที่สุด 3 ข้อ (คิดเป็ นร้อยละ 90.7-97.9)
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและ
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลระดับปริ ญญาตรี อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 76.9
ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบคณาจารย์ มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้เรียนและเข้ าใจผู้เรียนเป็ น
รายบุคคล ระดับปริญญาตรี แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 2)
กลุ่มสาขาวิชา
กิจกรรม
สั งคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
สุ ขภาพ
เทคโนโลยี
1. การแนะแนวการศึกษาหรื อ ปฏิบตั ิ
106
22
13
10.221*
การให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ / ไม่ปฏิบตั ิ
3
3
Internet
2. การสอนเสริ มแบบปกติ
ปฏิบตั ิ
81
16
10
2.311
ไม่ปฏิบตั ิ
6
3
2
3. การสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษ ปฏิบตั ิ
19
9
4
4.446
ไม่ปฏิบตั ิ
22
3
1
4. การสอน เสริ มผ่าน Internet / ปฏิบตั ิ
25
2
1
1.770
ดาวเทียม
ไม่ปฏิบตั ิ
20
5
1
5. การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุด ปฏิบตั ิ
30
14
12
8.448*
วิชาต่างๆ
ไม่ปฏิบตั ิ
21
2
1
6. การอบรมเข้มชุดวิชา
ปฏิบตั ิ
138
29
22
1.108
ประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่ปฏิบตั ิ
2
1
1
7. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา ปฏิบตั ิ
45
3
4
2.565
ไม่ปฏิบตั ิ
12
3
1
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จากตารางที่ 4.21 พบว่า คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพมีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและ
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ระดับปริ ญญาตรี ในกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหรื อการให้
คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ / Internet ( =10.221) และการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาต่างๆ
( =8.448) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.22 จานวนและค่ าร้ อยละของคณาจารย์ มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจ
ผู้เรียนเป็ นรายบุคคล ระดับบัณฑิตศึกษา(ประเด็นที่ 2)

กิจกรรม
1. การแนะแนวการศึกษา
2. การให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์
3. การให้คาปรึ กษาทาง Internet
4. การให้คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์
5. การสัมมนาเสริ ม
6. การสัมมนาเข้ม
7. การปฏิสัมพันธ์ e-Learning
8. การอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์
มหาบัณฑิต
ค่ าเฉลีย่

จานวน
อาจารย์
(n)
167
184
165
186
188
161
135
74

ปฏิบัติ

ไม่ ปฏิบัติ

ความ
หมาย

จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
161
181
152
186
184
152
112
64

96.4
98.4
92.1
99.5
97.9
94.4
83.0
86.5
93.5

6
3
13
1
4
9
23
10

2.5
1.6
7.9
0.5
2.1
5.6
17.0
13.5

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.5

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 4.22 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกข้อ คิดเป็ นร้อยละ 83.0 - 99.5
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและ
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 93.5
เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า คณาจารย์ส่วน
ใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 85.2
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ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบคณาจารย์ มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้เรียนและเข้ าใจผู้เรียนเป็ น
รายบุคคล ระดับบัณฑิตศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 2)

กิจกรรม

1. การแนะแนวการศึกษา

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
2. การให้คาปรึ กษาทาง
ปฏิบตั ิ
โทรศัพท์
ไม่ปฏิบตั ิ
3. การให้คาปรึ กษาทาง Internet ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
4. การให้คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
5. การสัมมนาเสริ ม
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
6. การสัมมนาเข้ม
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
7. การปฏิสมั พันธ์ e-Learning ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
8. การอบรมเข้มเสริ ม
ปฏิบตั ิ
ประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่ปฏิบตั ิ

กลุ่มสาขาวิชา
สั งคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
สุ ขภาพ
เทคโนโลยี
122
23
16
4
2
138
25
18
2
1
117
22
13
11
1
1
144
22
20
1
142
24
18
2
1
1
117
21
14
8
1
86
18
8
18
4
1
74
8
9
9
1

2.062
2.013
0.496
0.291
1.695
1.432
0.249
1.669

จากตารางที่ 4.23 พบว่า คณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพมีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
ผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05 ในทุก
กิจกรรม
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ตารางที่ 4.24 จานวนและค่ าร้ อยละของคณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ ายทอด ความรู้ เพิม่ การปฏิบัติจริงและการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่ างผู้เรียน (ประเด็นที่ 3) (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)

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

ให้ ผ้ เู รี ยนได้
อภิปรายหรือแสดง ฝึ กการปฏิบัติจริง
กิจกรรม
ความคิดเห็น
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
ปฏิสัมพันธ์ e-Learning 117
20
14.3
83.6
สอนเสริ มแบบปกติ
94
27
22.1
77.0
สอนเสริ มแบบเข้ม
44
22
36.7
73.3
พิเศษ
อบรมเข้มชุดวิชา
195
169
94.2
82.0
ประสบการณ์วชิ าชีพ
สัมมนาเสริ ม
185
120
62.5
96.4
สัมมนาเข้ม
165
131
77.1
97.1
ค่ าเฉลีย่
87.5
49.1

แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่ างผู้เรียน
จานวน
113
90
45

ให้ ผ้ เู รี ยนตอบ
คาถาม

ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
112
80.7
80.0
100
73.8
82.0
46
75.0
76.7

195

95.1

179

86.9

183
157

95.3
92.4
85.4

170
149

89.0
87.6
83.8

จากตารางที่ 4.24 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ ายทอด ความรู ้ เพิ่มการปฏิ บตั ิ จริ งและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ระหว่างผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก-มากที่สุดในเกือบทุกกิจกรรม
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์
ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ ายทอด ความรู ้ เพิ่ม การปฏิ บตั ิ จริ งและการแลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู้ระหว่างผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 83.8-87.5
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ตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบคณาจารย์ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ โดยการลดการถ่ ายทอด ความรู้ เพิม่ การปฏิบัติจริงและการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ระหว่ างผู้เรียน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 3) (ตอบได้ มากกว่า 1
ข้ อ)

กิจกรรม

ปฏิสมั พันธ์
e-Learning

สอนเสริ ม
แบบปกติ

ให้ผเู ้ รี ยนได้
อภิปรายหรื อแสดง
ความคิดเห็น
ฝึ กการปฏิบตั ิจริ ง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
คาถาม
ให้ผเู ้ รี ยนได้
อภิปรายหรื อแสดง
ความคิดเห็น
ฝึ กการปฏิบตั ิจริ ง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
คาถาม

สั งคม
ศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
สุ ขภาพ
เทคโนโลยี
16
8
7
-

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

93
16

5.102

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

16
93
87
22
84
25
72
17

3
20
18
5
22
1
13
8

1
7
8
6
2
9
3

0.064

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

23
66
66
23
71
18

3
18
15
6
18
3

1
11
9
3
11
1

2.787

2.057
4.234
3.498

0.076
1.253
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ตารางที่ 4.25 ต่ อ

กิจกรรม

สอนเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนได้
แบบเข้มพิเศษ อภิปรายหรื อแสดง
ความคิดเห็น
ฝึ กการปฏิบตั ิจริ ง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
คาถาม
อบรมเข้มชุด ให้ผเู ้ รี ยนได้
วิชา
อภิปรายหรื อแสดง
ประสบการณ์ ความคิดเห็น
วิชาชีพ
ฝึ กการปฏิบตั ิจริ ง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
คาถาม

สั งคม
ศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
สุ ขภาพ
เทคโนโลยี
10
3
3
2

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

31
11

0.545

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

18
24
32
10
31
11
142
8

4
9
9
4
11
2
30
3

5
4
1
4
1
23
1

3.783

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

118
31
141
7
128
21

32
1
32
1
29
4

19
5
22
2
22
2

5.945

0.329
0.682
0.831

0.867
0.636
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ตารางที่ 4.25 ต่ อ

กิจกรรม

สัมมนาเสริ ม

ให้ผเู ้ รี ยนได้
อภิปรายหรื อแสดง
ความคิดเห็น
ฝึ กการปฏิบตั ิจริ ง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
คาถาม

สัมมนาเข้ม

ให้ผเู ้ รี ยนได้
อภิปรายหรื อแสดง
ความคิดเห็น
ฝึ กการปฏิบตั ิจริ ง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
คาถาม

กลุ่มสาขาวิชา
สั งคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
สุ ขภาพ
เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิ
140
25
20
ไม่ปฏิบตั ิ
6
1
-

0.849

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

89
57
139
7
128
18

17
9
25
1
23
3

14
6
19
1
19
-

0.720

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

129
4

20
1

16
-

0.731

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

100
33
121
12
115
18

18
3
20
1
18
3

13
3
16
16
-

1.312

0.049
2.620

1.929
2.499

จากตารางที่ 4.25 พบว่า คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ายทอด ความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยน ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05 ในทุกกิจกรรม
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ตารางที่ 4.26 จานวนและค่ าร้ อยละของคณาจารย์มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนา
การเรี ยนรู้ ของอาจารย์ และนักศึกษา (ประเด็นที่ 4 )

การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนา
การเรียนรู้
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีการ
สื่ อสาร
1. สอนด้วย webcasting
2. สอนด้วยระบบ e-Learning
3. สื บค้นข้อมูลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใช้ e-mail
5. สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บน
เว็บไซด์ของ มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช
การใช้ เทคโนโลยีต่อไปนีใ้ นการสอน
6. สอนผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น
เอกสารประกอบการสอน
ประมวลสาระ แนวทาง
การศึกษา
7. สอนเสริ มแบบปกติ
8. สอนเสริ มแบบเข้มพิเศษ
9. อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ
10. ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
11. สัมมนาเสริ ม
12. สัมมนาเข้ม

จานวน
อาจารย์
(n)

ระดับความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนา
การเรียนรู้ (จานวน/ร้ อยละ)
5
4
3
2
1
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้ อย
น้ อย
ที่สุด

177
187
228

14(7.9)
85(45.5)
138(57.0)

103(58.2)
35(18.7)
60(26.3)

45(25.4)
46(24.6)
25(11.0)

7(4.0)
12(6.4)
4(1.8)

8 (4.5)
9(4.8)
1(0.4)

227
230

154(67.8)
142(61.7)

43(18.9)
70(30.4)

25(11.0)
16(7.0)

5(2.2)
1(0.4)

1(0.4)

186(82.7)

34(15.1)

5(2.2)

-

-

194
147
206

74(38.1)
110(74.8)
153(74.3)

108(55.7)
23(15.6)
44(21.4)

8(4.1)
9(6.1)
8(3.9)

2(1.0)
3(2.0)
1(0.5)

2(1.0)
2(1.4)
-

76
187
163

42(55.3)
141(75.4)
128(78.5)

26(34.2)
41(21.9)
28(17.2)

6(7.9)
3(1.6)
5(3.1)

1(1.3)
2(1.1)
2(1.2)

1(1.3)
-

225
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ตารางที่ 4.26 ต่ อ

การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนา
การเรียนรู้
13. สอนผ่านรายการ
14.
15.
16.
17.
18.
19.

วิทยุกระจายเสี ยง
สอนผ่านโทรทัศน์
สอนผ่าน CD เสี ยง
สอนผ่าน VCD
ด้ านเครื่องมือ
ใช้เครื่ องฉายภาพทึบแสง
(Visualizer)
ใช้เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
(overhead projector)
ใช้โสตทัศน์
ค่ าเฉลีย่

65

ระดับความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนา
การเรียนรู้ (จานวน/ร้ อยละ)
5
4
3
2
1
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้ อย
น้ อย
ที่สุด
24(36.9) 23(35.4) 10(15.4) 4(6.2) 4(6.2)

65
91
97

22(33.8)
31(34.1)
33(34.0)

23(35.4)
37(40.7)
41(42.3)

11(16.9)
16(17.6)
15(15.5)

3(4.6)
2(2.2)
2(2.1)

6(9.2)
5(5.5)
6(6.2)

217

145(66.8)

46(21.2)

19(8.8)

3(1.4)

4(1.8)

213

153(71.8)

37(17.4)

12(5.6)

5(2.3)

6(2.8)

214

149(69.6)
ร้ อยละ
56.1

49(22.9)
ร้ อยละ
28.9

10(4.7)
ร้ อยละ
10.1

3(1.4)
ร้ อยละ
2.2

3(1.4)
ร้ อยละ
2.5

จานวน
อาจารย์
(n)

จากตารางที่ 4.26 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ของอาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมาก-มากที่สุดทุกข้อ คิดเป็ นร้อยละ 83.099.5
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของอาจารย์และนักศึกษาอยูใ่ นระดับมาก-มากที่สุด (56.1+ 28.9) คิดเป็ น
ร้อยละ 85.0
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ตารางที่ 4.27 เปรียบเทียบคณาจารย์ มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ของอาจารย์และนักศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 4 )
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
15.384
967.375
982.759

df
2
26
28

MS
7.692
37.207

F
0.207

p
0.815

จากตารางที่ 4.27 พบว่า คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของอาจารย์และนักศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
จากการรวบรวมข้อมูลคาถามปลายเปิ ดในแบบสอบถามสาหรับคณาจารย์ พบว่า คณาจารย์
มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราชสาขาวิช าต่า ง ๆ มี ค วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่ อการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของอาจารย์และผูเ้ รี ยนอื่นๆ อีก คือ การใช้โปรแกรม Power Point (n =17)
รองลงมา การสอนผ่าน Online e-Learning e-Book (n =6) การใช้จอ LCD (n =5) การสื บค้นจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ (n =4) การใช้โปรแกรม Dreamweaver (n =1) การใช้โปรแกรม SPSS (n =1) การ
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel (n =1) การใช้ Instant Messaging (IM) (n =1) การใช้ Web Block
ของทางมหาวิทยาลัย(n =1) มี ก ารติ ดต่อกับ นัก ศึ ก ษาทาง E-mail (n =1) การใช้ Learning
Management System (LMS) (n =1) การใช้ Teleconference (n =1) การใช้ซอฟต์แวร์ ต่างๆ (n =1)
และมีความสามารถในการจัดทาภาพยนตร์ แล้วนามาใช้ในการเรี ยนการสอน (n =1)
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชสาขาวิชาต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา อื่นๆ อีก คือ การใช้โปรแกรม Power Point ในการเรี ยน
การสอน (n =14) รองลงมา ให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในระบบ IT และฐานข้อมูลจากห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (n =8) ให้นกั ศึกษาเรี ยน e-Learning e-Book (n =6) มีการโต้ตอบ
ปั ญหากับนักศึกษาทาง Online หรื อ Web Board E-Mail (n =5) ใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ (n =2) ให้นกั ศึกษา
ทาวิจยั ค้นคว้าสิ่ งใหม่ๆ (n =1) ใช้เป็ นช่องทางให้นกั ศึกษาติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรงและสามารถ
สอบถาม/ขอคาปรึ กษาในเรื่ องวิชาการและการเรี ยนการสอนได้อย่างรวดเร็ วและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน (n =1) ฝึ กให้นกั ศึ กษาส่ งงานโดยใช้ Microsoft Word (n =1) ใช้เทคโนโลยีในการให้
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ (n =1) ใช้ Learning Management System (LMS) ในการปฏิสัมพันธ์กบั
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นักศึกษา (n =1) พยายามใช้คอมพิวเตอร์ ในการสอน (n =1) จัดทา CD ปฐมนิเทศน์ (n =1) จัดทา
สารคดี (n =1) แผ่นภาพ นางานจริ งๆไปแสดง (n =1) ให้นกั ศึกษาใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
(n =1) รวบรวมข้อมูลเสริ มต่างๆ ลง VCD เพื่อใช้ประกอบการสอนและอภิ ปรายให้กบั กลุ่ ม
นักศึกษาที่เข้าฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ (n =1) ใช้เทคโนโลยีในการ Access เข้าไปดูวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาผ่านระบบเครื อข่ายเพื่อให้คาปรึ กษา (n =1) ใช้ T-5 model (n =1) และใช้โปรแกรม
Photoshop (n =1)
ตารางที่ 4.28 จ านวนและค่ า ร้ อยละของคณาจารย์ มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนที่
สอดคล้ องกับสภาพการเรี ยนรู้ ที่จัดให้ ผ้ ูเรี ยน และอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน เป็ น
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู้ โดย
คานึงถึงความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (ประเด็นที่ 5 )

รายการ
1. มีการประเมินผลการสอนเสริ มโดยสังเกต
นักศึกษา
2. มีการประเมินผลการสอนเสริ มโดยการ
ซักถามนักศึกษา
3. มีการประเมินผลการสอนเสริ มโดยการตอบ
คาถามของนักศึกษา
4. มีการประเมินผลการสอนเสริ มโดยให้
นักศึกษากรอกแบบประเมินผลหลังจากเข้า
รับการสอนเสริ ม
5. มีการประเมินผลการสอนเสริ มแบบเข้ม
พิเศษโดยสังเกตนักศึกษา
6. มีการประเมินผลการสอนเสริ มแบบเข้ม
พิเศษโดยการซักถามนักศึกษา
7. มีการประเมินผลการสอนเสริ มแบบเข้ม
พิเศษโดยการตอบคาถามของนักศึกษา

จานวน
อาจารย์
(n)
144

จานวน

ร้ อยละ

ความ
หมาย

137

95.1

มากที่สุด

144

138

95.6

มากที่สุด

144

137

95.1

มากที่สุด

142

127

89.4

มากที่สุด

103

67

65.0

ปานกลาง

102

68

66.7

ปานกลาง

101

66

65.3

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.28 ต่ อ

รายการ
8. มีการประเมินผลการสอนเสริ มแบบเข้ม
พิเศษโดยให้นกั ศึกษากรอกแบบประเมินผล
หลังจากเข้ารับการสอนเสริ ม
9. มีการประเมินผลการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพโดยการให้คะแนน P C R
10. มีการประเมินผลการอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
ต่างๆ โดยการให้คะแนน P C R
11. มีการประเมินผลชุดวิชาฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ทักษะโดยการให้คะแนน P C R
12. มีการประเมินผลชุดวิชาฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
โดยให้นกั ศึกษาทาแบบประเมินตนเองก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนเพื่อดูพฒั นาการการเรี ยนรู ้
ของแต่ละบุคคลประกอบการประเมินผล
13. มีการออก/ปรับปรุ งคุณภาพข้อสอบตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนการสอน
แต่ละชุดวิชา
14. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริ มโดย
สังเกตนักศึกษา
15. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริ มโดยการ
ซักถามนักศึกษา
16. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริ มโดยการ
ตอบคาถามของนักศึกษา
17. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริ มโดยการ
ให้คะแนนเก็บระหว่างเข้ารับการสัมมนา
เสริ ม
18. มีการประเมินผลการสัมมนาเข้มโดยสังเกต
นักศึกษา

จานวน
อาจารย์
(n)
102

จานวน

ร้ อยละ

ความ
หมาย

62

60.8

ปานกลาง

217

202

93.1

มากที่สุด

183

149

81.4

มากที่สุด

112

74

66.1

ปานกลาง

115

70

60.9

ปานกลาง

224

222

99.1

มากที่สุด

207

192

92.8

มากที่สุด

208

194

93.3

มากที่สุด

208

194

93.3

มากที่สุด

208

190

91.3

มากที่สุด

194

170

87.6

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.28 ต่ อ

รายการ
19. มีการประเมินผลการสัมมนาเข้มโดยการ
ซักถามนักศึกษา
20. มีการประเมินผลการสัมมนาเข้มโดยการ
ตอบคาถามของนักศึกษา
21. มีการประเมินผลการสัมมนาเข้มโดยการให้
คะแนนเก็บระหว่างเข้ารับการสัมมนาเข้ม
ค่ าเฉลีย่

จานวน
อาจารย์
(n)
194

จานวน

ร้ อยละ

ความ
หมาย

169

87.1

มากที่สุด

194

169

87.1

มากที่สุด

194

167

86.1

มากที่สุด

83.5

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.28 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน และอิ งพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมิ นเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้และการประเมิ นเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
อยูใ่ นระดับ มากที่สุดเกือบทุกข้อ (คิดเป็ นร้อยละ 86.1-99.1)
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน และอิ งพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 83.5
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ตารางที่ 4.29 เปรียบเทียบคณาจารย์ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการ
เรียนรู้ ทจี่ ัดให้ ผ้ เู รี ยน และอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู้ โดยคานึงถึงความแตกต่ างระหว่ าง
บุคคล แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 5 )

กิจกรรม

1. มีการประเมินผลการสอน
เสริ มโดยสังเกตนักศึกษา
2. มีการประเมินผลการสอน
เสริ มโดยการซักถาม
นักศึกษา
3. มีการประเมินผลการสอน
เสริ มโดยการตอบคาถาม
ของนักศึกษา
4. มีการประเมินผลการสอน
เสริ มโดยให้นกั ศึกษากรอก
แบบประเมินผลหลังจาก
เข้ารับการสอนเสริ ม
5. มีการประเมินผลการสอน
เสริ มแบบเข้มพิเศษโดย
สังเกตนักศึกษา
6. มีการประเมินผลการสอน
เสริ มแบบเข้มพิเศษโดยการ
ซักถามนักศึกษา
7. มีการประเมินผลการสอน
เสริ มแบบเข้มพิเศษโดยการ
ตอบคาถามของนักศึกษา

กลุ่มสาขาวิชา
สั งคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิ
96
19
ไม่ปฏิบตั ิ
4
2
ปฏิบตั ิ
97
19
ไม่ปฏิบตั ิ
3
2

วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
22
1
22
1

1.161
1.852

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

96
4

19
2

22
1

1.161

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

89
10

16
4

22
1

2.848

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

44
30

13
2

10
4

4.351

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

45
28

13
2

10
4

3.672

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

44
28

12
3

10
4

2.221
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ตารางที่ 4.29 ต่ อ

กิจกรรม

8. มีการประเมินผลการสอน
เสริ มแบบเข้มพิเศษโดยให้
นักศึกษากรอกแบบ
ประเมินผลหลังจากเข้ารับ
การสอนเสริ ม
9. มีการประเมินผลการอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพโดยการให้คะแนน
PCR
10. มีการประเมินผลการอบรม
เข้มพิเศษชุดวิชาต่างๆ โดย
การให้คะแนน P C R
11. มีการประเมินผลชุดวิชาฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะโดยการ
ให้คะแนน P C R
12. มีการประเมินผลชุดวิชาฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะโดยให้
นักศึกษาทาแบบประเมิน
ตนเองก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนเพื่อดูพฒั นาการการ
เรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล
ประกอบการประเมินผล
13. มีการออก/ปรับปรุ งคุณภาพ
ข้อสอบตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ในแผนการสอน
แต่ละชุดวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
สั งคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิ
41
11
ไม่ปฏิบตั ิ
32
3

วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
10
5

2.730

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

143
12

30
3

29
-

2.563

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

110
25

23
3

16
6

1.951

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

40
33

15
2

19
3

11.908*

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

45
33

9
7

16
5

2.543

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

163
1

31
1

28
-

2.203
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ตารางที่ 4.29 ต่ อ

กิจกรรม

14. มีการประเมินผลการ
สัมมนาเสริ มโดยสังเกต
นักศึกษา
15. มีการประเมินผลการ
สัมมนาเสริ มโดยการ
ซักถามนักศึกษา
16. มีการประเมินผลการ
สัมมนาเสริ มโดยการตอบ
คาถามของนักศึกษา
17. มีการประเมินผลการ
สัมมนาเสริ มโดยการให้
คะแนนเก็บระหว่างเข้ารับ
การสัมมนาเสริ ม
18. มีการประเมินผลการ
สัมมนาเข้มโดยสังเกต
นักศึกษา
19. มีการประเมินผลการ
สัมมนาเข้มโดยการซักถาม
นักศึกษา
20. มีการประเมินผลการ
สัมมนาเข้มโดยการตอบ
คาถามของนักศึกษา
21. มีการประเมินผลการ
สัมมนาเข้มโดยการให้
คะแนนเก็บระหว่างเข้ารับ
การสัมมนาเข้ม

กลุ่มสาขาวิชา
สั งคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิ
144
24
ไม่ปฏิบตั ิ
11
4

วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
24
-

3.944

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

146
10

24
4

24
-

4.303

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

146
10

24
4

24
-

4.303

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

144
12

24
4

22
2

1.309

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

128
18

19
5

23
1

3.076

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

127
19

19
5

23
1

2.978

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

127
19

19
5

23
1

2.978

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

127
19

19
5

21
3

1.098
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จากตารางที่ 4.29 พบว่า คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพมีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมการประเมินผลชุดวิชาฝึ กปฏิบตั ิ
เสริ มทักษะโดยการให้คะแนน P C R ( =11.908)
ตารางที่ 4.30 จานวนและค่ าร้ อยละของคณาจารย์มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนเพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ (ประเด็นที่ 6)

รายการ
1. มีการนาผลการประเมินการสอนเสริ มในชุดวิชา
ต่างๆ ที่มีการสอนเสริ มมาใช้ในการปรับเปลี่ยน
การเรี ยนการสอน เช่น ทุกครั้งที่สอนจบแต่ละ
เรื่ องจะให้นกั ศึกษาตอบคาถาม ถ้าไม่เข้าใจ
ประเด็นใด ท่านจะอธิ บายซ้ า ฯลฯ
2. มีการนาผลการประเมินการอบรมเข้มพิเศษในชุด
วิชาต่างๆ ที่มีการอบรมเข้มพิเศษมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เช่น นาเอาผล
ประเมินจากกิจกรรมที่มอบหมายให้นกั ศึกษาทา
ล่วงหน้ามากาหนดเนื้อหาที่จะบรรยายเพื่อ
เสริ มสร้างความเข้าใจให้กบั นักศึกษา ฯลฯ
3. มีการนาผลการประเมินการสอนเสริ มพิเศษในชุด
วิชาต่างๆ ที่มีการสอนเสริ มพิเศษมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู้ รี ยนพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ เช่น เพิม่ กิจกรรมให้
นักศึกษาที่มีผลการประเมินอ่อนกว่าคนอื่น สอน
เสริ มโดยเน้นในหัวข้อที่นกั ศึกษาไม่เข้าใจ ฯลฯ

จานวน
ความ
อาจารย์ จานวน ร้ อยละ หมาย
(n)
211
201
95.3 มากที่สุด

126

85

67.5

ปานกลาง

117

73

62.4

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.30 ต่ อ
รายการ
4. มีการนาผลการประเมินการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วชิ าชีพมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการ
เรี ยนการสอน เช่น เมื่อนักศึกษาทากิจกรรม
รายบุคคล จะพบข้อบกพร่ องของนักศึกษา แล้วนา
ข้อบกพร่ องนั้นมาอธิ บาย หรื อให้กิจกรรมเพิ่ม
หรื อบอกจุดบกพร่ องเพื่อให้นกั ศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติมในเรื่ องนั้น ๆ ฯลฯ
5. เมื่อได้รับแจ้งจากนักศึกษาเกี่ยวกับชุดวิชาที่มีเนื้ อหา
ยากแล้ว ท่านมีการนาข้อร้องเรี ยนดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เช่น จัดทาโสตทัศน์ให้
ละเอียดยิง่ ขึ้น ทันสมัยมากขึ้น ฯลฯ
6. มีการนาผลการประเมินชุดวิชาฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ทักษะมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน
เช่น นาผลการประเมินมาปรับปรุ งคู่มือการฝึ ก
ปฏิบตั ิในภาคการศึกษาถัดไป ฯลฯ
7. มีการนาผลการประเมินการสัมมนาเข้มชุดวิชา
บัณฑิตศึกษามาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการ
สอน เช่น แนะนาแหล่งความรู ้เพิ่มเติม,กาหนด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริ มความรู้เป็ นกรณี พิเศษ
เฉพาะนักศึกษา ฯลฯ
8. มีการนาผลการประเมินการสัมมนาเสริ มชุดวิชา
บัณฑิตศึกษามาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการ
สอน เช่น แนะนาแหล่งความรู ้เพิ่มเติม,กาหนด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริ มความรู ้เป็ นกรณี พิเศษ
เฉพาะนักศึกษา ฯลฯ
ค่ าเฉลีย่

จานวน
ความ
อาจารย์ จานวน ร้ อยละ
หมาย
(n)
221
204
92.3 มากที่สุด

158

129

81.6

มากที่สุด

117

82

70.1

มาก

200

169

84.5

มากที่สุด

208

184

88.5

มากที่สุด

80.7

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.30 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุดเกื อบทุ กข้อ คิดเป็ นร้ อยละ
70.1-95.3
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 80.7
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ตารางที่ 4.31 เปรียบเทียบคณาจารย์มีการนาผลประเมินมาปรับเปลีย่ นการเรียนการสอนเพือ่
พัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 6)

กิจกรรม

1. มีการนาผลการประเมินการสอนเสริ ม
ในชุดวิชาต่างๆ ที่มีการสอนเสริ มมา
ใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการ
สอน เช่น ทุกครั้งที่สอนจบแต่ละเรื่ อง
จะให้นกั ศึกษาตอบคาถาม ถ้าไม่เข้าใจ
ประเด็นใด ท่านจะอธิ บายซ้ า ฯลฯ
2. มีการนาผลการประเมินการอบรมเข้ม
พิเศษในชุดวิชาต่างๆ ที่มีการอบรมเข้ม
พิเศษมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยน
การสอน เช่น นาเอาผลประเมินจาก
กิจกรรมที่มอบหมายให้นกั ศึกษาทา
ล่วงหน้ามากาหนดเนื้อหาที่จะบรรยาย
เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจให้กบั
นักศึกษา ฯลฯ
3. มีการนาผลการประเมินการสอนเสริ ม
พิเศษในชุดวิชาต่างๆ ที่มีการสอน
เสริ มพิเศษมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการ
เรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ เช่น เพิ่ม
กิจกรรมให้นกั ศึกษาที่มีผลการ
ประเมินอ่อนกว่าคนอื่น สอนเสริ มโดย
เน้นในหัวข้อที่นกั ศึกษาไม่เข้าใจ ฯลฯ

กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
สุ ขภาพ
เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิ
145
29
27
ไม่ปฏิบตั ิ
8
2
-

1.626

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

66
30

8
7

11
4

1.672

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

50
34

17
11

12
4

1.417
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ตารางที่ 4.31 ต่ อ

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

147
11

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
28
6

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

91
22

17
4

21
3

0.649

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

51
28

12
5

19
2

5.318

ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ

129
22

19
6

21
3

1.644

กิจกรรม
4. มีการนาผลการประเมินการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพมาใช้ใน
การปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน
เช่น เมื่อนักศึกษาทากิจกรรม
รายบุคคล จะพบข้อบกพร่ องของ
นักศึกษา แล้วนาข้อบกพร่ องนั้นมา
อธิบาย หรื อให้กิจกรรมเพิ่ม หรื อ
บอกจุดบกพร่ องเพื่อให้นกั ศึกษาหา
ความรู ้เพิ่มเติมในเรื่ องนั้น ๆ ฯลฯ
5. เมื่อได้รับแจ้งจากนักศึกษาเกี่ยวกับชุด
วิชาที่มีเนื้อหายากแล้ว ท่านมีการนา
ข้อร้องเรี ยนดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เช่น
จัดทาโสตทัศน์ให้ละเอียดยิง่ ขึ้น
ทันสมัยมากขึ้น ฯลฯ
6. มีการนาผลการประเมินชุดวิชาฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เช่น นา
ผลการประเมินมาปรับปรุ งคู่มือการ
ฝึ กปฏิบตั ิในภาคการศึกษาถัดไป ฯลฯ
7. มีการนาผลการประเมินการสัมมนา
เข้มชุดวิชาบัณฑิตศึกษามาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เช่น
แนะนาแหล่งความรู ้เพิ่มเติม,กาหนด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริ มความรู ้เป็ น
กรณี พิเศษเฉพาะนักศึกษา ฯลฯ

สังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
29
-

7.280*
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ตารางที่ 4.31 ต่ อ
กิจกรรม

8. มีการนาผลการประเมินการ
สัมมนาเสริ มชุดวิชาบัณฑิตศึกษา
มาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยน
การสอน เช่น แนะนาแหล่งความรู ้
เพิ่มเติม,กาหนดกิจกรรมเพิ่มเติม
เพื่อเสริ มความรู ้เป็ นกรณี พิเศษ
เฉพาะนักศึกษา ฯลฯ

กลุ่มสาขาวิชา
สั งคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิ
140
23
ไม่ปฏิบตั ิ
15
6

วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
21
3

2.927

จากตารางที่ 4.31 พบว่า คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพมีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในกิจกรรมการนาผลการประเมินการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เช่น เมื่อนักศึกษาทากิจกรรมรายบุคคล จะพบข้อบกพร่ องของ
นักศึกษา แล้วนาข้อบกพร่ องนั้นมาอธิ บาย หรื อให้กิจกรรมเพิ่ม หรื อบอกจุดบกพร่ องเพื่อให้
นักศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมในเรื่ องนั้น ๆ ฯลฯ ( = 7.280)
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ตารางที่ 4.32 จานวนภาระงานคณาจารย์ ในการผลิตชุ ดวิชา/ปรับปรุ งชุ ดวิชา/ ผลิตชุ ดวิชา
e-Learning ปี การศึกษาที่ 2/2550 และ 1/2551 แยกตามสาขาวิชา (คณาจารย์ 1
ท่านอาจมีการผลิตชุดวิชา มากกว่า 1 ชุดและสามารถไปผลิตชุดวิชาในสาขาวิชาอื่น
ได้แต่ไม่เกิน 3 หน่วย/ภาคการศึกษา) (ประเด็นที่ 7 )
คณาจารย์ (คน)
การผลิต/
สาขาวิชา
ปรับปรุ งชุ ดวิชา/ผลิต
ร้ อยละ
ชุ ดวิชา e-Learning
1. ศิลปศาสตร์
18
8.0
2. ศึกษาศาสตร์
37
16.6
3. วิทยาการจัดการ
75
33.6
4. นิติศาสตร์
14
6.3
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
22
9.9
6. มนุษยนิเวศศาสตร์
4
1.8
7. รัฐศาสตร์
10
4.5
8. ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
23
10.3
9. นิเทศศาสตร์
6
2.7
10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4.5
11. พยาบาลศาสตร์
4
1.8
รวม
223
100
(ที่มา สานักวิชาการ 2551) หมายเหตุ มีการนับซ้ า
จากตารางที่ 4.32 พบว่า ในปี การศึกษาที่ 2/2550 และ 1/2551 คณาจารย์มีภาระงานในการ
ผลิตชุดวิชา/ปรับปรุ งชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา e-Learning จานวน 223 คน ซึ่ งการผลิตชุดวิชาเพื่อการ
เรี ยนการสอนถือเป็ นงานวิจยั เอกสารอย่างหนึ่ง
เมื่ อพิ จารณารายสาขาวิช า พบว่า คณาจารย์ส่ วนใหญ่ มี ภาระงานในการผลิ ต ชุ ด วิช า/
ปรับปรุ งชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา e-Learning ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.6 รองลงมาคือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.6 และสาขาวิชาส่ งเสริ ม
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การเกษตรและสหกรณ์ จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.3 ทั้งนี้ มีการนับซ้ า เนื่ องจากคณาจารย์
สาขาวิชาหนึ่งสามารถไปผลิตชุดวิชา/ปรับปรุ งชุดวิชาในสาขาวิชาอื่นๆ ได้
จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มีการดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนที่ดาเนิ นการแล้วเสร็ จและทาการเผยแพร่ โดยได้รับทุน
จากมหาวิทยาลัย ในปี งบประมาณ 2551 มี จานวน 8 เรื่ อง มีคณาจารย์ทาวิจยั 14 คน (สถาบันวิจยั
และพัฒนา 2551) ดังนี้
1. รายงานการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุดฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัด
1

นนทบุรี ทาวิจยั เป็ นทีม โดยมีหวั หน้าโครงการ คือ อลิสา วานิชดี ผูว้ จิ ยั ร่ วมโครงการ คือ
2

3

4

โสฬศา สาตพร จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
2. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาโครงสร้าง e - Learning ประเภท off-line ของนักศึกษา
5

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดย อภิญญา สนกนก ทาวิจยั เดี่ยว
3. รายงานการวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับ
การสอนเสริ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (e - Tutorial) ของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ทาวิจยั
6
เป็ นทีม โดยมีหวั หน้าโครงการ คือ ดุสิต เวชกิจ ผูว้ จิ ยั ร่ วมโครงการ คือ วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ
ภัทรฤดี สุ พฒั โสภณ ศศโสฬส เกียรติภกั ดิกุล เยาวลักษณ์ ดวงเนตร ปาลีรัตน์ การดี
4. รายงานการวิจยั เรื่ อง การผลิตสื่ อเสริ มความรู ้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
7

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ทาวิจยั เป็ นทีม โดยมีหวั หน้าโครงการ คือ สาคร บุญดาว ผูว้ ิจยั
8

ร่ วมโครงการ คือ อุษาวดี จันทรสนธิ
5. รายงานการวิจยั เรื่ อง การติดตามบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ทาวิจยั เป็ นทีม โดยมีหวั หน้าโครงการ คือ สุ ณี ภู่สีม่วง ผูว้ ิจยั
10

ร่ วมโครงการ คือ วรัญญา ปุณณวัตน์
6. รายงานการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ทาวิจยั เป็ นทีม โดยมีหวั หน้าโครงการ คือ วิภา เจริ ญภัณฑารักษ์

11

12
ผูว้ ิจยั ร่ วมโครงการ คื อ
สฤษดิ์ พงษ์ ลิ ม ปิ ษเฐี ย ร ชัย เลิ ศ พิ ชิ ตพรชัย โศภน งานอุ ดม
ศศิธร สายนภา รพีพรรณ แก้วประทุม วัชรี ลิมงั กูร พุธิตา บุญชู สุ มณฑา สุ ขชานุลกั ษณ์
7. รายงานการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยน e - Learning เพื่อการศึกษาทางไกล ทาวิจยั
เป็ นทีม โดยมีหวั หน้าโครงการ คือ วิภา เจริ ญภัณฑารักษ์ ผูว้ ิจยั ร่ วมโครงการ คือ ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
สุ พตั รา คูหากาญน์ พัฒนา ศิริกุลพิพฒั น์ สิ ริรัตน์ สัมพันธ์ยทุ ธ
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8. รายงานการวิจยั เรื่ อง ระบบการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้สาหรับการเรี ยนการสอนใน
13

โรงเรี ยนจังหวัดนนทบุรี ทาวิจยั เป็ นทีม โดยมีหวั หน้าโครงการ คือ สุ มนทิพย์ บุญสมบัติ ผูว้ ิจยั
14

ร่ วมโครงการ คือ วาสนา ทวีกุลทรัพย์ วาณี บุณยะไวโรจน์
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยมีการทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน จานวน 223 +14 = 237 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.3 จากคณาจารย์ท้ งั หมด (หมายเลข 1-14
นับรวมเฉพาะคณาจารย์ประจาสาขาวิชา)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหน่วยวิจยั สื่ อการสอน สานักเทคโนโลยีการศึกษา ทา
หน้าที่วจิ ยั และประเมินสื่ อการศึกษาและชุดวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในปี งบประมาณ 2551 มี
งานวิจยั และประเมินสื่ อการศึกษาและชุดวิชาต่างๆ ที่แล้วเสร็ จจานวน 12 เรื่ องมีดงั นี้
1. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการพิมพ์ (91428)
2. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
นวดแผนไทย (55310)
3. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (81311)
4. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชี วติ (10141)
5. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
กฎหมายสิ ทธิมนุษยชน (41454)
6. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
การสื่ อสารการตลาด (16353)
7. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา (20301)
8. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (16457)
9. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
กฏหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม (91428)
10. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย (15336)
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11. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
การบริ หารกิจการสื่ อสาร (15336)
12. รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษาชุดวิชา
การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (33443)
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ตารางที่ 4.33 คณาจารย์ มีการวิจัยเพือ่ พัฒนาสื่ อการเรียนรู้ ของผู้เรี ยนและนาผลไปใช้ พฒ
ั นา
ผู้เรียน (ระดับของการพัฒนาผู้เรียนจากการทาวิจัยเพือ่ พัฒนาสื่ อ) (ประเด็นที่ 7 )

ระดับของการพัฒนาผู้เรียนจากการทา
วิจยั เพือ่ พัฒนาสื่ อ
1. ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้พฒั นาด้าน
การประกอบอาชีพและหน้าที่การงาน
2. ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้พฒั นาด้าน
การดาเนินชีวิต
3. ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้พฒั นาด้าน
สังคมและอยูร่ ่ วมในสังคม
ค่ าเฉลีย่

ระดับของการพัฒนาผู้เรียนจากการทาวิจยั เพือ่ พัฒนาสื่ อ
(จานวน/ร้ อยละ)
จานวน
อาจารย์
5
4
3
2
1
(n)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้ อย
น้ อย
ที่สุด
139
18(12.9) 95(68.3) 25(18.0) 1(0.7)
139

10(7.2)

107(77.0)

20(14.4)

2(1.4)

-

145

10(6.9)

111(76.6)

22(15.2)

1(0.4)

1(0.4)

12.7
(9.0)

104.3
(74.0)

22.3
(15.9)

1.3
(0.8)

0.3
(0.1)

จากตารางที่ 4.33 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการนาผลวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อไปพัฒนาผูเ้ รี ยน ในระดับ
มากทุกข้อ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า คณาจารย์ มีการนาผลวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อไปพัฒนาผูเ้ รี ยน อยู่ในระดับ
มาก-มากที่สุด (9.0+74.0) คิดเป็ นร้อยละ 83

ตารางที่ 4.34 เปรียบเทียบคณาจารย์ มีการวิจัยเพือ่ พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนและนาผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน (ระดับของการพัฒนาผู้เรียนจากการทาวิจัยเพือ่ พัฒนาสื่ อ)
แยกตามกลุ่มสาขาวิชา (ประเด็นที่ 7 )
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
17.231
418.468
435.699

df
2
90
92

MS
8.616
4.650

F
1.853

p
0.163

จากตารางที่ 4.34 พบว่า คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
(ระดับของการพัฒนาผูเ้ รี ยนจากการทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อ) ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
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3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของวิทยากร
ตารางที่ 4.35 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร (ภาพรวม)
รายการ

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

การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่

ความคิดเห็น
(n = 3,486)
S.D
X
4.50
0.62
4.64
0.54
4.67
0.52
4.62
0.56
4.57
0.59
4.57
0.57
4.58
0.57
4.63
0.73
4.55
0.59
4.62
0.58
4.28
0.73
4.18
0.79
4.29
0.72
4.51
0.66

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

4.62

0.56

มากที่สุด

4.68
4.54

0.53
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย

จากตารางที่ 4.35 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 13 ข้อ ( X = 4.50 – 4.68)
รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 3 ข้อ ( X = 4.18 – 4.29)
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เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.54) รายการที่นกั ศึกษามีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด อันดับแรกคือเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง ( X = 4.68 ) รองลงมา
คือ อาจารย์มีความพร้อมที่จะสอน/อบรม การแต่งกายมีความเหมาะสม สามารถสรุ ปสาระสาคัญให้
นักศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน สามารถ
ถ่ า ยทอดเนื้ อหาได้ชัดเจน เข้า ใจง่ า ย มี ค วามผูก พันและเอื้ ออาทรต่ อนัก ศึ ก ษา สามารถกระตุ ้น
นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม มีเทคนิ คในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด สามารถสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน เปิ ดโอกาสให้
ทากิ จกรรมฝึ กปฏิ บตั ิ จริ งในสถานการณ์ จริ งหรื อสถานการณ์จาลอง และการตรงต่อเวลาในการ
สอน / อบรม
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ตารางที่ 4.36 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวิทยากร

รายการ
การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็น
(n = 200 )
S.D
X
4.59
0.54
4.68
0.50
4.69
0.52
4.60
0.58
4.55
0.60
4.57
0.55
4.57
0.58
4.66
0.52
4.57
0.61
4.62
0.62
4.35
0.78
4.38
0.71
4.34
0.70
4.54
0.60

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

4.61

0.56

มากที่สุด

4.71
4.57

0.48
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย

จากตารางที่ 4.36 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 13ข้อ ( X = 4.54 –4.71)
รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 3 ข้อ ( X = 4.34 – 4.38)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.57)
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ตารางที่ 4.37

ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวิทยากร

รายการ
การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็น
(n =275 )
S.D
X
4.51
0.58
4.69
0.52
4.73
0.47
4.58
0.58
4.52
0.58
4.58
0.53
4.64
0.54
4.63
0.56
4.51
0.61
4.57
0.61
4.39
0.68
4.36
0.69
4.34
0.68
4.63
0.57

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

4.71

0.48

มากที่สุด

4.82
4.58

0.38
0.38

มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย

จากตารางที่ 4.37 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 13ข้อ ( X = 4.51 –4.82)
รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 3 ข้อ ( X = 4.34 – 4.39)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.58)
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ตารางที่ 4.38

ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของวิทยากร

รายการ
การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็น
(n =913)
S.D
X
4.33
0.66
4.58
0.57
4.57
0.59
4.55
0.60
4.48
0.63
4.48
0.63
4.49
0.62
4.58
0.58
4.46
0.63
4.52
0.61
4.15
0.73
4.03
0.80
4.11
0.75
4.38
0.71

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

4.58

0.57

มากที่สุด

4.74
4.44

0.48
0.44

มากที่สุด
มาก

ความหมาย

จากตารางที่ 4.38 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการส่ วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยู่ในระดับมากจานวน 9 ข้อ ( X = 4.03 – 4.49)
และมากที่สุด จานวน 7 ข้อ เท่ากัน ( X = 4.52 – 4.74)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึ กษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการมีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.44)
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ตารางที่ 4.39 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
วิทยากร

รายการ
การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็น
(n = 435)
S.D
X
4.60
0.54
4.67
0.51
4.71
0.48
4.64
0.53
4.63
0.54
4.62
0.54
4.62
0.54
4.64
0.52
4.59
0.55
4.66
0.57
4.33
0.64
4.25
0.68
4.41
0.68
4.68
0.52

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

4.64

0.57

มากที่สุด

4.62
4.58

0.58
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย

จากตารางที่ 4.39 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 13 ข้อ
( X = 4.59 – 4.71) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 3 ข้อ ( X = 4.25 – 4.41)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
การปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.58)
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ตารางที่ 4.40

ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพเกีย่ วกับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของวิทยากร

รายการ
การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็น
(n =365 )
S.D
X
4.37
0.71
4.70
0.48
4.68
0.49
4.62
0.53
4.59
0.60
4.60
0.56
4.60
0.56
4.66
0.51
4.53
0.60
4.64
0.58
4.22
0.69
3.98
0.77
4.22
0.68
4.53
0.64

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

4.65

0.53

มากที่สุด

4.61
4.52

0.57
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย

จากตารางที่ 4.40 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพส่ วน
ใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 12ข้อ
( X = 4.53 –4.70) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 4 ข้อ ( X = 3.98 – 4.37)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.52)
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ตารางที่ 4.41 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวิทยากร

รายการ
การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็น
(n = 63)
S.D
X
4.48
0.61
4.62
0.60
4.58
0.70
4.53
0.66
4.59
0.58
4.58
0.66
4.52
0.66
4.58
0.58
4.44
0.59
4.54
0.66
3.83
0.85
3.64
1.03
4.08
0.82
4.29
0.76

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

4.67

0.54

มากที่สุด

4.59
4.42

0.61
0.48

มากที่สุด
มาก

ความหมาย

จากตารางที่ 4.41 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 10 ข้อ
( X = 4.52 – 4.67) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 6 ข้อ ( X = 3.64 – 4.48)
เมื่ อพิ จารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึ กษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.42)

137

ตารางที่ 4.42 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของวิทยากร

รายการ

ความคิดเห็น
(n = 236)
S.D
X
4.62
0.54
4.76
0.47
4.79
0.44
4.72
0.49
4.65
0.54
4.67
0.49
4.70
0.49
4.68
0.51
4.68
0.53
4.76
0.48
4.48
0.71
4.40
0.75
4.52
0.60
4.55
0.65

ความหมาย

การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
มากที่สุด
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มากที่สุด
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
มากที่สุด
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
มากที่สุด
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มากที่สุด
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
มากที่สุด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
มากที่สุด
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
มากที่สุด
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มากที่สุด
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
มากที่สุด
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
มาก
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
มาก
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
มากที่สุด
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
มากที่สุด
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
4.70
0.51 มากที่สุด
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
4.86
0.34 มากที่สุด
ค่ าเฉลีย่
4.65 0.39 มากที่สุด
จากตารางที่ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ส่วน
ใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 14 ข้อ
( X = 4.52 – 4.86) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 2 ข้อ ( X = 4.40 – 4.48)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิ เวศศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.65)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ตารางที่ 4.43

ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวิทยากร

รายการ
การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็น
(n = 192)
S.D
X
4.60
0.55
4.48
0.61
4.67
0.55
4.62
0.53
4.59
0.56
4.67
0.49
4.55
0.55
4.66
0.52
4.57
0.58
4.55
0.61
4.09
0.74
3.99
0.77
4.15
0.75
4.39
0.75

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

4.52

0.63

มากที่สุด

4.68
4.50

0.51
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย

จากตารางที่ 4.43 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 11 ข้อ
( X = 4.52 – 4.68) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 5 ข้อ ( X = 3.99 – 4.48)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึ กษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.50)
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ตารางที่ 4.44 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาส่ งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เกีย่ วกับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร

รายการ
การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็น
(n =237 )
S.D
X
4.57
0.54
4.51
0.61
4.67
0.49
4.61
0.54
4.61
0.53
4.61
0.53
4.56
0.56
4.61
0.56
4.56
0.57
4.67
0.55
4.47
0.68
4.41
0.72
4.36
0.68
4.39
0.76

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

4.57

0.63

มากที่สุด

4.62
4.55

0.59
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย

จากตารางที่ 4.44 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและ
สหกรณ์ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน
12 ข้อ ( X = 4.51 – 4.67) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 4 ข้อ ( X = 4.36 – 4.47)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.55)

140

ตารางที่ 4.45 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวิทยากร

รายการ
การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็น
(n =170 )
S.D
X
4.47
0.64
4.52
0.59
4.66
0.53
4.60
0.56
4.48
0.60
4.49
0.61
4.51
0.64
4.61
0.54
4.55
0.57
4.55
0.63
3.88
0.89
3.79
0.94
4.21
0.81
4.49
0.70

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

4.50

0.62

มากที่สุด

4.39
4.42

0.74
0.44

มาก
มาก

ความหมาย

จากตารางที่ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ ส่วน
ใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 8 ข้อ
( X = 4.50 – 4.66) และมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.79 – 4.49) จานวน 8 ข้อ เท่ากัน
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึกษาสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.42)
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ตารางที่ 4.46 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกีย่ วกับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของวิทยากร

รายการ
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม

การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็น
(n =129)
S.D
X
4.48
0.57
4.54
0.60
4.54
0.54
4.47
0.58
4.44
0.64
4.36
0.68
4.37
0.64
4.67
2.63
4.32
0.66
4.58
0.54
4.41
0.63
4.25
0.70
4.19
0.71
4.40
0.64

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

4.41

0.66

มาก

4.31
4.43

0.63
0.49

มาก
มาก

ความหมาย

จากตารางที่ 4.46 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมาก
จานวน 12 ข้อ ( X = 4.19 – 4.48) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 4 ข้อ
( X = 4.54 – 4.67)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.43)
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ตารางที่ 4.47 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวิทยากร

รายการ
การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม
มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค่ าเฉลีย่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความคิดเห็น
(n =268)
S.D
X
4.82
0.39
4.88
0.34
4.88
0.33
4.87
0.35
4.76
0.48
4.83
0.39
4.83
0.39
4.88
0.33
4.86
0.38
4.85
0.41
4.72
0.52
4.57
0.64
4.76
0.48
4.83
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86

0.35

มากที่สุด

4.86
4.82

0.35
0.30

มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย

จากตารางที่ 4.47 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกข้อ
( X = 4.57 – 4.88)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.82)
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ตารางที่ 4.48

ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาต่ างๆ เกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
วิทยากร แยกตามสาขาวิชา (ภาพรวม)

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

ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์
ค่ าเฉลีย่

จานวน
นักศึกษา
(N)
200
275
913
435
365
63
236
192
237
170
129
268

ความคิดเห็น
(n =3,486)
S.D
X
4.57 0.43
4.58 0.38
4.44 0.44
4.58 0.41
4.52 0.41
4.42 0.48
4.65 0.39
4.50 0.39
4.55 0.42
4.42 0.44
4.43 0.49
4.82 0.30
4.54 0.43

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 4.48 เมื่อพิจารณาเป็ นรายสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 8 สาขาวิชา ( X = 4.50 – 4.82)
รองลงมา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 4 สาขาวิชา ( X = 4.42-4.44)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 12 สาขาวิชาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
การปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.54)
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ตารางที่ 4.49 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
วิทยากรแยกตามสาขาวิชา
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
38.52
596.50
635.02

df
11
3474
3485

MS
3.05
0.17

F
20.40*

p
0.00

* P < .05 ( .05 F 11, 3474 = 1.75)
จากตารางที่ 4.49 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากร แยกตามสาขาวิชา พบว่า มีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) นาเสนอในภาคผนวก ก
ตารางที่ 4.50 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
วิทยากรแยกตามกลุ่มสาขาวิชา
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
8.907
626.118
635.025

df
2
3483
3485

MS
4.454
0.180

F
24.775*

p
0.00

จากตารางที่ 4.50 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากร แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผล
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) นาเสนอในภาคผนวก ก
จากการรวบรวมข้อมูลคาถามปลายเปิ ดในแบบสอบถามสาหรั บนึ กศึ ก ษาเกี่ ยวกับสิ่ ง ที่
นักศึกษามีความประทับใจในการจัดกิจกรรมด้านการเรี ยนการสอน ของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช พบว่า มี
ความประทับใจในวิทยากรทุกๆ เรื่ อง เช่ น วิทยากรมีความรู ้ ความสามารถมากในการสอน มีการ
เตรี ย มความพร้ อมในการจัดการสอน การถ่ ายทอดการสอนออกมาเข้า ใจง่ าย เอาใจใส่ ดูแล
นักศึกษาในทุกๆ เรื่ องไม่เฉพาะแต่เรื่ องที่สอนเท่านั้น การติดตามผลการสอนเสมอ สอบถามและ
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อธิ บายทันทีเมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจ การตรงต่อเวลามาก ฯลฯ (n = 963) การได้พบปะกับเพื่อนๆ
นักศึกษา ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น (n =366 ) การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมศาลจาลอง กิจกรรม
การไกล่เกลี่ย กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมสาระสังสรรค์ ฯลฯ
(n = 305) ได้รับความรู ้เพิ่มเติม (n = 271) การทางานเป็ นกลุ่มเป็ นทีม (n = 237) เอกสารเนื้ อหา
และสื่ อการสอน (n = 167) ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู ้ร่วมกัน (n = 167) การนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้จริ ง (n = 133) เกิดความสามัคคี (n = 121) การฝึ กปฏิบตั ิ
ได้ฝึกการทากิจกรรมจริ งตามที่ได้เรี ยนมา (n = 111) ได้รับประสบการณ์ในทุกๆ ด้านเพิ่มมากขึ้น
(n = 109) การอบรมเข้มชุดประสบการณ์วชิ าชีพ (n = 101)
นอกจากนี้ ยัง มี ย ัง มี ค วามประทับ ใจในการจัด กิ จ กรรมด้ า นการเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชอีกมาก ซึ่งนาเสนอในภาคผนวก ข

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้ วดั ที่ 23
ประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ประจาปี งบประมาณ 2551 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
2) เพื่อประเมินและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนการ
สอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร.
3) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของนักศึกษาเกี่ ยวกับคุ ณภาพการปฏิ บตั ิงานของวิทยากร โดย
จาแนกตามสาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชา 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการ
เรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
จานวน 299 คน ได้รับ แบบสอบถามคื น จานวน 242 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 80.9 กลุ่ มตัวอย่า งคื อ
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 3,286 คน ได้รับแบบสอบถาม
คืน จานวน 3,696 คน คิดเป็ นร้อยละ100 และผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั 8 หน่ วยงาน ได้รับข้อมูลทั้ง 8 หน่ วยงาน คิดเป็ นร้อยละ
100

1. สรุปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั นาเสนอการสรุ ปผลดังนี้
1.1 สรุ ปผลข้ อมูลต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1.2 สรุ ปผลการประเมินและเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพของการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญใน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้ อตัวชี้วัดที่ 23
ของ ก.พ.ร. นาเสนอเป็ น 2 ส่ วนคือ
1.2.1 สรุปผลข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1) คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
2) วิทยากรประจากลุ่มในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ
3) นักศึกษา
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1.2.2 สรุปผลและเปรียบเทียบการประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญในการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้ อ
ตัวชี้วัดที่ 23 ของ ก.พ.ร.
1.2.3 สรุปผลและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับเกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของวิทยากร โดยจาแนกตามสาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชา ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 สรุ ปผลข้ อมูลต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มีดงั นี้
1.1.1 หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน จานวน 75 หลักสู ตร จาแนกเป็ นระดับประกาศนียบัตร/
ปริ ญญาตรี จานวน 53 หลักสู ตร ระดับ บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จานวน 22 หลักสู ตร และ
หลักสู ตร จานวน 58 หลักสู ตร ที่มีการกาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนชุดวิชาเลือกเสรี /ค้นคว้าอิสระ รวม
ทั้งสิ้ น 73 ชุดวิชา
1.1.2 ชุ ด วิ ช าที่ เ ปิ ดสอนชุ ด วิ ช าจ านวน 566 ชุ ด วิ ช า จ าแนกเป็ นชุ ด วิ ช าระดั บ
ประกาศนียบัตร/ปริ ญญาตรี จานวน 389 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 177 ชุดวิชา มีการ
ผลิตและเปิ ดสอน e-Learning จานวน 42 ชุ ดวิชา แยกเป็ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 14 ชุ ดวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 28 ชุดวิชา
1.1.3 การจัดให้ นักศึกษาเข้ าฝึ กปฏิบัติเสริมทักษะ มีจานวน 6 สาขาวิชา 18 ชุดวิชา 27
ครั้ง มีจานวนนักศึกษาเข้ารับการฝึ ก จานวน 1,908 คน
1.1.4 การจัดประสบการณ์วิชาชีพให้ กบั นักศึกษาระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา จานวน
36 ชุดวิชา จัดอบรม จานวน 198 ครั้ง มีนกั ศึกษาที่เข้ารับการอบรมจานวน 17,105 คน และมีการจัด
ประสบการณ์วิชาชีพให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 สาขาวิชา จานวน 29 ชุดวิชา จานวน 27
ครั้ง มีนกั ศึกษาเข้ารับการอบรม จานวน 2,341 คน
1.1.5 มหาวิทยาลัยจั ดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ คณาจารย์ 12 สาขาวิชา จานวน 345
เครื่ อง และคณาจารย์ประจาสานักต่างๆ จานวน 46 เครื่ อง จัดให้มีบริ การห้องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นัก ศึ ก ษาที่ ศู น ย์วิ ท ยบริ ก ารจ านวน 10 ศู น ย์ท ั่ว ประเทศจ านวน 40 เครื่ อ ง และจัด บริ ก ารห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา
ราชการ จานวน 10 เครื่ อง มีนกั ศึกษาเข้ารับบริ การ จานวน 2,900 คน
1.1.6 มหาวิ ท ยาลั ย มี จ านวนชุ ด วิ ช าในคลั ง ข้ อ สอบ จ านวน 142 ชุ ด วิช า มี ก ารออก
ข้อสอบใหม่ จานวน 229 ชุดวิชา มีจานวนชุดวิชาที่ปรับปรุ งข้อสอบ จานวน 199 ชุดวิชา และมีการ
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จัดสอบทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ ในส่ วนของการจัดสอบในประเทศ มหาวิทยาลัยจัดสอบทัว่
ประเทศ จานวน 137 สนามสอบ และสนามสอบต่างประเทศ จานวน 38 สนามสอบ 30 ประเทศ
1.1.7 การจัดให้ นักศึกษาทัง้ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝึ กปฏิบัติ/ฝึ กอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู้ มีการฝึ กจานวน 65 ครั้ง 450 ชัว่ โมง มีนกั ศึกษาเข้ารับการฝึ กจานวน
5,238 คน
1.1.8 มีการจัดอบรมคณาจารย์ และบุคลากร ในหลักสู ตรต่ างๆ เช่น หลักสู ตร STOU
e-Learning “A Tutor” (การผลิ ตบทเรี ยนในระบบ e-Learning) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 มี
ผูเ้ ข้าร่ วม จานวน 22 คน จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิ ควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา หลักสู ตร
วิทยากรสอนเสริ มผ่านอินเทอร์ เน็ต ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2551 มีผเู ้ ข้าร่ วม จานวน 19 คน
และจัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่ อง ระบบดิจิตอล (Digital Eco–System) ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีผเู ้ ข้าร่ วม จานวน 50 คน (สานักวิชาการ 2551) และหลักสู ตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้คอมพิวเตอร์ อีกกว่า 30 หลักสู ตร จานวน 458 ชัว่ โมง มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรมทั้งสิ้ น 933 คน
1.1.9 มีการเปิ ดบริ การให้ นักศึกษาใช้ ห้องสมุดวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาราชการ และเปิ ด
ห้ อ งสมุด ในวันอาทิต ย์ ในวันที่ มี นัก ศึก ษาเข้ารั บการสัมมนาวิทยานิ พ นธ์ มี ผูใ้ ช้บริ ก าร จานวน
372,586 คน ประกอบด้วยผูใ้ ช้บริ การภายใน ได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประเภทต่างๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี บัณฑิ ตศึกษา และผูใ้ ช้บริ การภายนอก จาก
ช่องทางในการติดต่อ ได้แก่ การติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และทางเว็บไซต์
1.2 สรุ ปผลและเปรียบเทียบการประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้ อตัวชี้ วัดที่
23 ของ ก.พ.ร. นาเสนอเป็ น 2 ส่ วนคือ
1.2.1 สรุปผลข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1) คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 138
คน คิดเป็ นร้อยละ 58.7.0 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.6 มีวุฒิการศึกษา
สู งสุ ดระดับปริ ญญาโท จานวน 128 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.5 มีประสบการณ์ ใ นการสอนใน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 11-20 ปี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.6
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2) วิทยากร
คณาจารย์ที่เป็ นวิทยากรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพส่ วนใหญ่
สังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.9 รองลงมาสังกัดสาขาวิชา
นิติศาสตร์ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.4 และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.2
3) นักศึกษา
นักศึกษาส่ วนใหญ่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพระหว่าง วันที่
1-5 พฤษภาคม 2551 จานวน 430 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.6 เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชี พที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จานวน 3,696 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 เป็ นเพศหญิง
จานวน 2,114 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 1,396 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5
เข้าศึกษาในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต จานวน 458 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.8 เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2548 จานวน 806 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.3 และเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
จานวน 963 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.1 มีภูมิลาเนาอยูท่ ี่กรุ งเทพมหานคร จานวน 747 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 20.2 ส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อระบบการเรี ยนการสอนของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด จานวน 3,395 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.3 จาแนกเป็ นมีความ
พึงพอใจระดับมาก จานวน 2,103 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.2 และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
จานวน 1,292 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.1
1.2.2 สรุปผลและเปรียบเทียบการประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญในการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้ อ
ตัวชี้วัดที่ 23 ของ ก.พ.ร. มีดงั นี้
1) ประเด็นที่ 1
ก. คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้ าหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 96.2
ข. เปรี ยบเทียบการมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้ าหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษาของคณาจารย์ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่
ระดับ .05
2) ประเด็นที่ 2
ก. คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลระดับปริ ญญาตรี อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 76.9
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ข. เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล ระดับปริ ญญาตรี แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาหรื อการให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์/Internet
( = 10.221) และการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชาต่างๆ ( =8.448)
ค. คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษาระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 93.5
ง. เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล ระดับบัณฑิตศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
ในทุกกิจกรรม
3) ประเด็นที่ 3
ก. คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
โดยการลดการถ่ายทอด ความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ รี ยน อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 83.8-87.5)
ข. เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ โดยการลดการถ่ายทอด ความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ รี ยน
แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05 ในทุกกิจกรรม
4) ประเด็นที่ 4
ก. คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์และนักศึกษาอยูใ่ นระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 85.0
ข. เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
อาจารย์และนักศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
5) ประเด็นที่ 5
ก. คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรี ยนรู้ ที่จดั ให้ผูเ้ รี ยน และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และการ
ประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู้โดยคานึงถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 83.5
ข. เปรี ยบเทียบคณาจารย์ มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรี ยนรู้ ที่จดั ให้ผูเ้ รี ยน และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และการ
ประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู้โดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
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พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมการประเมินผลชุดวิชาฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะโดยการให้คะแนน P C R ( =11.908)
6) ประเด็นที่ 6
ก. คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 80.7
ข. เปรี ยบเทียบคณาจารย์ มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมการนาผลการประเมินการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมา
ใช้ในการปรับเปลี่ ยนการเรี ยนการสอน เช่น เมื่อนักศึกษาทากิ จกรรมรายบุคคล จะพบข้อบกพร่ อง
ของนักศึกษา แล้วนาข้อบกพร่ องนั้นมาอธิ บาย หรื อให้กิจกรรมเพิ่ม หรื อบอกจุดบกพร่ องเพื่อให้
นักศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมในเรื่ องนั้น ๆ ฯลฯ ( = 7.280)
7) ประเด็นที่ 7
ก. มีคณาจารย์ทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
ทุกสื่ อ จานวน 259 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.3 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด และคณาจารย์มีการนาผลวิจยั
เพื่อพัฒนาสื่ อไปพัฒนาผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 83.0
ข. เปรี ยบเทียบคณาจารย์ มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้
พัฒนาผูเ้ รี ยน (ระดับของการพัฒนาผูเ้ รี ยนจากการทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อ) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
1.3 สรุ ปผลและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพการปฏิบัติงานของ
วิทยากร โดยจาแนกตามสาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชา มีดงั นี้
1.3.1 นักศึกษามีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( X = 4.54) รายการที่นกั ศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง ( X = 4.68 ) รองลงมาคือ อาจารย์มีความพร้อมที่จะ
สอน/อบรม การแต่งกายมีความเหมาะสม สามารถสรุ ปสาระสาคัญให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ เปิ ด
โอกาสให้ทากิ จกรรมที่มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ รี ยน สามารถถ่ ายทอดเนื้ อหาได้ชัดเจน
เข้า ใจง่ า ย มี ค วามผูก พันและเอื้ อ อาทรต่ อ นัก ศึ ก ษา สามารถกระตุ ้น นัก ศึ ก ษาให้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จกรรม มีเทคนิ คในการกระตุน้ ให้นกั ศึ กษาใช้ความคิด สามารถสร้ างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ในสถานการณ์จริ งหรื อสถานการณ์จาลอง และการตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม

152

1.3.2 การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร
แยกตามสาขาวิชาที่สังกัด พบว่า
1) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.57)
2) นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.58)
3) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.44)
4) นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.58)
5) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.52)
6) นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.42)
7) นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.65)
8) นักศึกษาสาขาวิชารั ฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.50)
9) นักศึกษาสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.55)
10) นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.42)
11) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.43)
12) นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากรเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.82)
1.3.3 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุ ณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร แยกตาม
สาขาวิชาพบว่า มีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างราย
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คู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบว่า มีนกั ศึกษาสาขาวิชาที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีดงั นี้
1) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2) นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการและนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
3) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
แตกต่ า งจากนัก ศึ ก ษาสาขาวิช านิ ติศ าสตร์ นัก ศึ ก ษาสาขาวิชามนุ ษ ยนิ เวศศาสตร์ และนัก ศึ ก ษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
4) นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
วิทยากร แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
5) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากร แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
6) นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากร แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
7) นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากรแตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
8) นักศึกษาสาขาวิชารั ฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
9) นักศึกษาสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากร แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
10) นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากร แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
11) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากร แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชามนุษย
นิเวศศาสตร์
12) นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากรแตกต่างจากนักศึกษาเกือบทุกสาขาวิชา ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
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1.3.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร แยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบว่า มีนกั ศึกษากลุ่มสาขาวิชาที่มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีดงั นี้
1) นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากรแตกต่างจากนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของวิทยากรแตกต่างจากนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3) นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิ ท ยากรแตกต่ า งจากนัก ศึ ก ษากลุ่ ม สาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละนัก ศึ ก ษากลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 อภิปรายผลการวิจัย
2.1 ข้ อมูลต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ตอ้ งการขยายและกระจายโอกาส
ทางการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาแก่ ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยใช้ทรั พยากรที่มีจากัดให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด มีลกั ษณะเป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ด ดาเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่ ง
เป็ นระบบการศึกษาที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอยูห่ ่ างกัน มีการวางแผน การเตรี ยมการ การถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ การบริ ก ารและการประเมิ นผลผ่า นชุ ดการสอนทางไกลในชุ ดสื่ อประสมที่
ประกอบด้ ว ยสื่ อ หลั ก และสื่ อเสริ มซึ่ งเป็ นสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ และสื่ อ แพร่ ภาพและเสี ยง หรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ ซึ่ งเป็ น
ระบบการสอนที่ เอื้ ออานวยให้นักศึ กษาสามารถใช้เวลาว่างศึ ก ษาด้วยตนเอง มี การจัดสาระของ
หลักสู ตรเป็ นชุ ดวิชาที่บูรณาการเนื้ อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธ์กนั
เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างมีระบบในรู ปของชุ ดการสอนที่เรี ยกว่า “ชุดวิชา” แต่ละชุ ดวิชามีค่าไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่ วยกิ ตทวิภาค ชุ ดวิชาหนึ่ งแบ่งหน่ วยการสอนออกเป็ น 15 หน่ วย แต่ละหน่ วยการสอนใช้เวลา
ศึกษาประมาณ 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษาจะศึกษาจาก 1)วัสดุการศึกษาที่มหาวิทยาลัยส่ ง
ให้ทางไปรษณี ย ์ เช่น เอกสารการสอนประมวลสาระ แบบฝึ กปฏิบตั ิ เทปเสี ยงประจาชุ ดวิชา วีดิทศั น์
ซี ดีรอม วีซีดี และวัสดุการศึก ษาอื่นๆ 2) สื่ อทางวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชา
และสื่ อการสอนผ่านเครื อข่า ยอิ นเทอร์ เน็ ต (e-Learning) ทั้ง ในระบบออนไลน์ และออฟไลน์
3 ) การสอนเสริ ม สัมมนาเสริ ม ณ ศูนย์บริ การการศึกษาต่างๆ ทัว่ ประเทศ 4) การศึกษาค้นคว้า
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อิสระเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากแหล่งบริ การสารสนเทศและแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ เช่ น ศูนย์วิทยพัฒนาฯ
ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิ จ มุมมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ในห้องสมุดประชาชนประจา
จังหวัดทุกจังหวัด และห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุ งเทพมหานคร 5) การทดลองในห้องปฏิบตั ิการ
ศึกษาค้นคว้าและทางานตามที่ได้รับมอบหมายในบางชุ ดวิชา เช่น กิ จกรรมอบรมเข้ม/ สัมมนาเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและมีชื่อเสี ยงด้านการผลิต
เอกสารการสอน โดยในแต่ละชุ ดวิชาซึ่ งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็ น 15 หน่ วยนั้น มีผทู ้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกและคณาจารย์ประกอบกันเป็ นคณะกรรมการผลิต (และบริ หาร)ชุ ดวิชา ซึ่ งคณะกรรมการ
ดังกล่าวประกอบไปด้วย ประธานชุ ด บรรณาธิ การ กรรมการด้านเนื้ อหา กรรมการด้านเทคโนโลยี
กรรมการด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และเลขานุการ รวม 10 คนทาหน้าที่ในการผลิต (และ
บริ หาร)ชุดวิชา ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อสอบในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนี้ ในการผลิตหน่วย
การสอนทั้ง 15 หน่ วยในแต่ ล ะชุ ด วิช าดัง กล่ า วยัง มี ก ารแต่ ง ตั้ง ผูร้ ่ ว มผลิ ตที่ เ ป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็ นผูร้ ่ วมผลิตชุดวิชาด้วย
มหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนการสอน 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ นิ ติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ มนุ ษยนิ เวศศาสตร์ รัฐศาสตร์
ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ นิ เทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ ในปี
การศึกษา 2550 เปิ ดสอนจานวน 75 หลักสู ตร แบ่งเป็ นหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตร 6 หลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี 47 หลักสู ตร และระดับบัณฑิ ตศึกษา (ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต ปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอก) 22 หลักสู ตร
มหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังจะเห็นได้จาก การผลิตชุดวิชาที่เน้นการ
ผลิตให้นกั ศึกษาทุกเพศทุกวัยสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง มีชุดวิชาที่เปิ ดสอนรวม 566 ชุดวิชา แยก
เป็ นชุ ดวิช าระดับ ประกาศนี ย บัตรและปริ ญญาตรี จานวน 389 ชุ ดวิชา และระดับบัณฑิ ตศึ ก ษา
จานวน 177 ชุดวิชา มีการผลิตและเปิ ดสอน e-Learning จานวน 42 ชุดวิชาซึ่ งมีแนวโน้มที่จะมีเพิ่ม
มากขึ้น มีหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จานวน 58 หลักสู ตร ที่การ
กาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนชุ ดวิชาเลือกเสรี /ค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสิ้ น 73 ชุ ดวิชา มีการจัดให้นกั ศึกษา
เข้าฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะตามที่กาหนดในหลักสู ตร มีการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้นกั ศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิ ตศึกษาทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริ การห้อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาที่ศูนย์วิทยพัฒนาฯ จานวน 10 ศูนย์ทวั่ ประเทศ และจัดบริ การห้อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา
ราชการ มีนักศึ กษาเข้ารับบริ การ จานวน 2,900 คน มี การจัดให้นักศึ ก ษาทั้งปริ ญญาตรี และ
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บัณฑิตศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ/ฝึ กอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู้ ในทุกๆ ภาคการศึกษาเช่ นกัน
มหาวิท ยาลัย จัดเปิ ดบริ ก ารให้นัก ศึ ก ษาใช้ห้องสมุ ด วันจัน ทร์ – วันเสาร์ เวลาราชการ และเปิ ด
ห้องสมุ ดในวัน อาทิตย์ ในวันที่มี นัก ศึก ษาเข้ารับการสัมมนาวิทยานิ พ นธ์ มี ผูใ้ ช้บริ การ จานวน
372,586 คน ประกอบด้วยผูใ้ ช้บริ การภายใน ได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประเภทต่างๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี บัณฑิ ตศึกษา และผูใ้ ช้บริ การภายนอก จาก
ช่องทางในการติดต่อ ได้แก่ การติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และทางเว็บไซต์
2.2 การประเมินประสิ ทธิภาพของการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญในการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้ อตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร.
2.2.1 ประเด็นที่ 1 คณาจารย์มีความรู้ความเข้ าใจรู้เป้ าหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 1 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู ้ ความเข้าใจ รู ้เป้ าหมายของ
การจัดการศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบการมี
ความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้ าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษาของคณาจารย์
แยกตามกลุ่ มสาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างกันมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่ อ งจากมหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชมี ก ารด าเนิ น งานด้า นการจัด การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการในรู ปคณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตร
เช่น คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตร ซึ่งในการประชุมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรใน
แต่ ล ะหลัก สู ตร ฝ่ ายเลขานุ ก าร (ซึ่ งท าหน้าที่ โดยเจ้า หน้าที่ ส านัก วิชาการ) จะจัดเอกสารข้อมู ล
เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรเช่น ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับหลักสู ตรของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับหลักสู ตรมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
เป็ นต้น เพื่อให้คณะกรรมการ/คณะทางานมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและการจัดทา
หลักสู ตร ในส่ วนของคณะกรรมการผลิต (และบริ หาร) ชุดวิชา ก็เช่นกันในการผลิต (และบริ หาร)
ชุดวิชา นั้นคณะกรรมการผลิต (และบริ หาร)ชุ ดวิชา จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับหลักสู ตรการศึกษาเพื่อ
ผลิตชุดวิชาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษา
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังส่ งเสริ มให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้ าหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา โดยมีการจัดทาเอกสารหลักสู ตรประจาสาขาวิชาทุกปี
การศึ ก ษา และได้แ จกเอกสารหลัก สู ต รประจ าสาขาวิ ช าให้ แ ก่ ค ณาจารย์ เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ใ ช้
ประโยชน์เป็ นคู่มือในการจัดทาวัตถุ ประสงค์และแผนการสอนแต่ละชุ ดวิชา อีกทั้งส่ งเสริ มฯ โดย
การจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ชุดวิชาสาหรับอาจารย์ใหม่ บุคลากรและผูท้ รงคุ ณวุฒิ

157

ภายนอกเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้คณาจารย์ส่วนใหญ่มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรี ยนการ
สอนของมหาวิทยาลัย ในปี งบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมี การจัดการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเรื่ อง
Design for Learning Portfolios (D4L+P) ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2551 มีผเู ้ ข้าร่ วม จานวน 8
คน จัดอบรมการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ การผลิ ตสื่ อ Multimedia เพื่อการเรี ยนการสอนและการ
บริ การทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2551 มีผเู ้ ข้าร่ วม จานวน 27 คน
2.2.2 ประเด็นที่ 2 คณาจารย์ มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 2 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและ
เข้า ใจผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุ ค คล ระดับ มากที่ สุ ด ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากมหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชมี
เอกลักษณ์เฉพาะ คือ เป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้มากและศึกษาด้วยตนเองจากสื่ อรู ปแบบต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น ซึ่ ง
แต่ละหน่วยจะมีแผนการสอนให้ทราบแนวคิดและวัตถุประสงค์การเรี ยน กิจกรรมระหว่างเรี ยน สื่ อ
การสอน และประเมินผลมีการประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลหลังเรี ยนเมื่อจบ
การเรี ยนแต่ละหน่วย และมีกิจกรรมให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิและสามารถตรวจสอบคาตอบได้ดว้ ย
ตนเอง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช แม้มีระบบการเรี ยนการสอนทางไกลโดยไม่ตอ้ งเข้าชั้น
เรี ยน แต่มหาวิทยาลัยก็ตระหนักถึ งผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล โดยในแต่ละปี การศึกษา
มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ในรู ปแบบใหม่ เน้นการเตรี ยมความพร้อม
ก่อนการเรี ยน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเดินทางไปเป็ นวิทยากรในทุกศูนย์วิทยพัฒนาและ
ศูนย์บริ การประจาจังหวัด ทัว่ ประเทศ พร้ อมกับบัณฑิ ตที่ ประสบความสาเร็ จมาให้แนวคิ ดวิธีการ
เรี ยนอย่างไรให้ประสบผลสาเร็ จ และมีชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชทุกจังหวัด
ร่ วมกันแสดงความยินดี และรับสมัครสมาชิ กใหม่พร้ อมกันทัว่ ประเทศ ปี การศึกษา 2551 มีการ
ปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ระดับปริ ญญาตรี จัดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2551 สาหรับนักศึกษาในเขต
กรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล จัด ในวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารอเนกนิ ท ัศ น์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (สานักบริ การการศึกษา 2551) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดใน
วันที่ 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 มิถุนายน 2551 โดยจัดที่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (สานัก
บัณฑิตศึกษา 2551)
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยนที่มีพ้ืนฐานการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน จึงได้
จัดให้มีการอบรมเสริ มพื้นฐานสาหรั บนักศึ กษาเพื่อเสริ มสร้ างความรู ้ ให้นักศึ กษา เช่ นสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ จดั ให้มี ก ารอบรมเสริ ม พื้ นฐานส าหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ส าเร็ จ การศึ ก ษาทางด้า น
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เศรษฐศาสตร์ หรื อบริ หารธุ รกิ จโดยตรง รวมทั้งนัก ศึ กษาที่ สาเร็ จการศึ กษามาเป็ นเวลานานและ
ต้องการเข้ารับการอบรม โดยจัดอบรมในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2551 ที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีนกั ศึกษา
เข้ารับการอบรมจานวน 54 คน (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2551)
ในการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยทุกหลักสู ตรที่มีการเปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา มีการกาหนดให้นกั ศึ กษาเข้ารั บการอบรมเข้มชุ ดวิชาเสริ มประสบการณ์
วิชาชี พ ในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และชุ ดวิชาอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์ มหาบัณฑิ ต ใน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปี งบประมาณ 2551 มีการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้นกั ศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี 12 สาขาวิชา จานวน 36 ชุดวิชา จัดอบรม จานวน 198 ครั้ง มีนกั ศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมจานวน 17,105 คน (สานักวิชาการ 2551) มีการจัดประสบการณ์วิชาชี พให้นกั ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 10 สาขาวิชา จานวน 29 ชุดวิชา จานวน 27 ครั้ง มีนกั ศึกษาเข้ารับการอบรม จานวน
2,341 คน (สานักบัณฑิตศึกษา 2551) และผลการประเมินพบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ ยวกับวิทยากรประจากลุ่ มในการจัดกิ จกรรมด้านการเรี ยนการสอนเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
(สานักบัณฑิตศึกษา 2550)
อีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงการเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลคือ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรม
เข้มพิเศษชุดวิชาในบางชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก และนักศึกษาสอบตกจานวนมาก โดยในการจัดอบรม
ดังกล่าว มีการมอบหมายงานให้นกั ศึกษาทาทั้งรายบุคคล และงานกลุ่ม มีการสังเกตพฤติกรรมการ
เรี ยน และดู แลเอาใจใส่ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักศึ กษา รวมทั้งมี การประเมิ นผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุ ค คลในการประกอบกิ จ กรรมที่ มี ค ะแนน นอกจากนี้ ในบางสาขาวิ ช า เช่ น สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีการตรวจสอบประวัติการเรี ยน ประสบการณ์ทางานของนักศึกษาก่อน
การจัดกลุ่ ม เป็ นต้น ในปี การศึ กษาที่ 1/2550 มี สาขาวิชาที่ เปิ ดการอบรมเข้มพิ เศษฯ จานวน 7
สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาที่จดั การอบรมเข้มพิเศษฯ จานวน 39 ชุด และมีนกั ศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
พิเศษฯ จานวน 839 คน และในปี การศึกษาที่ 2/2550 มีสาขาวิชาที่เปิ ดการอบรมเข้มพิเศษฯ จานวน
6 สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาที่จดั การอบรมเข้มพิเศษฯ จานวน 44 ชุด และมีนกั ศึกษาเข้ารับการอบรม
เข้มพิเศษฯ จานวน 756 คน (สานักวิชาการ 2551)
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มหาวิทยาลัยได้จดั ให้มีการสอนเสริ มแก่นกั ศึกษา
ซึ่ งเป็ นกิจกรรมบริ การทางวิชาการอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ณ ศูนย์บริ การการศึกษาต่างๆ โดย
มีคณาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็ นผูส้ อน การสอนเสริ มเป็ นกิจกรรมที่
เสริ มความรู ้ ความเข้าใจในเนื้อหาของชุดวิชาที่นกั ศึกษากาลังศึกษาอยู่ ตลอดจนเป็ นการตอบปั ญหา
ข้อสงสัยของนักศึกษาเกี่ ยวกับเนื้ อหาวิชา และเพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีโอกาสพบปะระหว่าง
เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นในปั ญหาวิชาการหรื อ
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ปั ญหาทัว่ ไปที่เป็ นข้อสงสัยของแต่ละคน ในปี การศึกษาที่ 2/2550 มีสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเสริ มจานวน
7 สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาที่ จดั สอนเสริ มจานวน 78 ชุ ดวิชา และมีนักศึก ษาเข้ารับการสอนเสริ ม
จานวน 13,635 คน (สานักบริ การการศึกษา 2551:1-4) และจากการประเมินผลการสอนเสริ มของ
อาจารย์ ปี การศึ ก ษาที่ 2/2550 พบว่า นัก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ นต่ อ การสอนเสริ ม ของอาจารย์ทุ ก
สาขาวิชาเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก (สานักบริ การการศึกษา 2551:3)
จากผลการวิจยั ที่ พบว่า กิ จกรรมเป็ นรายข้อในการสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษและการสอน
เสริ มผ่าน Internet/ดาวเทียม คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล อยูใ่ นระดับน้อย เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวน้อยมาก ในปี การศึกษา
ที่ 2/2550 มีการจัดการสอนเสริ มผ่าน Internet/ดาวเทียม เพียง 5 ชุ ดวิชา เท่านั้นจึงมีคณาจารย์จานวน
น้อยที่ทากิจกรรมดังกล่าว แต่มหาวิทยาลัยก็ได้จดั ทา VCD เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน
(แทนการสอนเสริ ม) ซึ่ งในภาคการศึกษานี้ มีการผลิต VCD (แทนการสอนเสริ ม) จานวน ทั้งสิ้ น 23
ชุดวิชา (สานักบริ การการศึกษา 2551:10-11)
ในการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มีการจัดสัมมนาเสริ ม/เข้มชุดวิชา 10 สาขาวิชา จานวน 171 ชุดวิชา จานวน 303 ครั้ง มีนกั ศึกษาเข้า
รับการสัมมนาเสริ ม จานวน 24,090 คน มีการจัดสัมมนาเข้มชุ ดวิชาระดับปริ ญญาเอก 1 สาขาวิชา
จานวน 3 ชุ ดวิชา จานวน 8 ครั้ง มีนกั ศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้ม จานวน 231 คน มีการมีการจัด
สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ 1 จานวน 1 สาขาวิชา จานวน 7 ชุดวิชา จานวน 8 ครั้ง มีนกั ศึกษาเข้ารับการ
สัมมนาเข้ม จานวน 93 คน มีการจัดสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 10 สาขาวิชา จานวน 114 ชุด
วิชา จานวน 125 ครั้ง มีนกั ศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้ม จานวน 7,586 คน มีการจัดสัมมนาเข้มชุ ด
วิชาค้นคว้าอิสระ 8 สาขาวิชา จานวน 25 ชุ ดวิชา จานวน 19 ครั้ง มีนกั ศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้ม
จานวน 664 คน (สานักบัณฑิตศึกษา 2551)
2.2.3 ประเด็นที่ 3 คณาจารย์ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ ทเี่ น้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบัติจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ าง
ผู้เรี ยน
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 3 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ายทอด ความรู ้ เพิ่มการปฏิ บตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม และเมื่อเปรี ยบเทียบการมีความสามารถในการ
จัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ายทอด ความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน ของคณาจารย์แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
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ที่ระดับ .05 ในทุกกิจกรรม เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ในระบบที่เป็ น
การเรี ยนการสอนทางไกลเช่ นปฏิสัมพันธ์ e-Learning การสอนเสริ มแบบปกติ การสอนเสริ มแบบ
เข้มพิเศษ อมรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนาเสริ ม การสัมมนาเสริ มเข้มแล้ว โดยให้
ผูเ้ รี ยนได้อภิปรายหรื อแสดงความคิ ดเห็ น ให้ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ รี ยน และให้
ผูเ้ รี ยนตอบคาถาม คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการ
ลดการถ่ายทอดความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมากมากที่ สุดในกิ จกรรมดังกล่าว แต่ในส่ วนของการที่ให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการปฏิบตั ิจริ ง นั้นคณาจารย์มี
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ายทอดความรู ้ เพิ่มการ
ปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับน้อยที่สุดเนื่ องจาก ด้วยลักษณะของ
มหาวิทยาลัยที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการปฏิบตั ิ
จริ ง หรื อ การปฏิ บ ัติ เ สริ ม ทัก ษะในบางสาขาวิช า บางหลัก สู ต รเท่ า นั้น เช่ น สาขาวิ ช าส่ ง เสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มี การฝึ กปฏิ บตั ิเ สริ มทักษะในหลัก สู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง (2 ปี )
แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
จานวน 4 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาการจัดการผลิตสุ กรและสัตว์ปีก ชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยว
เอื้อง ชุดวิชาการจัดการการผลิตพืช และชุดวิชาการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะการผลิตพืช หรื อ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ จัดให้มีการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง (2 ปี )
วิชาเอกอาชี วอนามัยและความปลอดภัย จานวน 1 ชุ ดวิชาคือ ชุ ด วิชาสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรมการ
ประเมิน (สานักทะเบียนและวัดผล 2550) เป็ นต้น และจากการศึกษาข้อมูล พบว่า ในปี การศึกษาที่
2/2550 มหาวิทยาลัยมีการจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 6 สาขาวิชา 18
ชุดวิชา 27 ครั้ง มีจานวนนักศึกษาที่เข้ารับการ ฝึ ก 1,908 คน (สานักบริ การการศึกษา 2551)
มหาวิทยาลัยมีการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเลือกเรี ยนได้หลากหลายวิชาทั้งในและนอก
คณะ การเปิ ดชุ ด วิช าเลื อกเสรี /ค้นคว้า อิ ส ระที่ ค รอบคลุ ม องค์ค วามรู ้ ต่า งๆ โดยจะเห็ นได้จากมี
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จานวน 58 หลักสู ตร ที่การกาหนดให้
นักศึกษาเรี ยนชุดวิชาเลือกเสรี /ค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสิ้ น 73 ชุดวิชา (สานักวิชาการ 2551)
มหาวิทยาลัยมีการส่ งเสริ มการสร้างประสบการณ์จริ ง โดยจัดทาเอกสารคู่มือการศึกษาที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน และสามารถวางแผนการเรี ยนได้ดว้ ยตนเองตามคาแนะนาของ
มหาวิทยาลัย มีสื่อการสอนที่หลากหลาย มีเอกสารการสอนและประมวลสาระชุ ดวิชาที่ดีช่วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลทุกชุดวิชา
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มหาวิทยาลัยมีการส่ งเสริ มการสร้างประสบการณ์จริ งโดยจัดให้นกั ศึกษาทั้งปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ/ฝึ กอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนรู้ โดยในปี งบประมาณ 2551 มีการ
ฝึ กจานวน 65 ครั้ง 450 ชัว่ โมง มีนกั ศึกษาเข้ารับการฝึ กจานวน 5,238 คน (สานักคอมพิวเตอร์ 2551)
มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริ การห้องคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาที่ศูนย์วทิ ยบริ การจานวน 10
ศู น ย์ท ั่ว ประเทศจ านวน 40 เครื่ อง และจัด บริ การห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิ ตศึ ก ษาที่ อาคารวิช าการ 3 ชั้น 2 วันจันทร์ -วันศุ ก ร์ เวลาราชการ จานวน 10 เครื่ อง ใน
ปี งบประมาณ 2551 มี นัก ศึ ก ษาเข้ารั บบริ ก าร จานวน 2,900 คน (ส านัก บัณฑิ ตศึ ก ษา 2551)
นอกจากนี้ ยัง มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระจ าห้อ งย่อ ย ณ อาคารพิ ท ยพัฒน์ ซึ่ งเป็ นอาคารส าหรั บ
ฝึ กอบรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ http://library.stou.ac.th ซึ่งเปิ ดบริ การ
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่ อให้ บ ริ ก ารฐานข้อมู ล สารสนเทศทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาและ
ประชาชนทั่ว ไป มี ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารสารสนเทศแก่ นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาผ่า น
ชุ มสายโทรศัพท์ 1222 ทัว่ ประเทศ และมีการจัดบริ การ Ask a Librarian ทั้งทางเว็บไซด์ โทรศัพท์
โทรสาร e-Mail และผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การในห้องสมุดโดยตรง
มหาวิทยาลัยเปิ ดบริ การให้นกั ศึกษาใช้หอ้ งสมุดวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาราชการ และ
เปิ ดห้องสมุดในวันอาทิตย์ ในวันที่มีนกั ศึกษาเข้ารับการสัมมนาวิทยานิพนธ์ ในปี งบประมาณ 2551
มีผใู้ ช้บริ การ จานวน 372,586 คน ประกอบด้วยผูใ้ ช้บริ การภายใน ได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลู กจ้างประเภทต่ างๆ นักศึ กษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี บัณฑิ ตศึกษา และ
ผูใ้ ช้บริ การภายนอก จากช่องทางในการติดต่อ ได้แก่ การติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
และทางเว็บไซต์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิ ดบริ การห้องสมุดวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาราชการ ณ
ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จานวน 6 ศูนย์ทวั่ ประเทศ และเปิ ดบริ การห้องสมุด
ทุกวันเวลาราชการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จานวน 4 ศูนย์ทวั่ ประเทศ
คือ ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์ ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
เพชรบุ รี ศู น ย์ วิ ท ยพัฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราชล าปาง และศู น ย์ วิ ท ยพัฒ นา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชอุบลราชธานี (สานักบรรณสารสนเทศ 2551)
นอกจากนี้ในการจัดประสบการณ์วชิ าชีพของแต่ละหลักสู ตร คณาจารย์จะให้นกั ศึกษาทา
กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ทางวิชาการ ความชานาญในวิชาชีพ การฝึ กฝนการเป็ นผูน้ า ผูต้ าม การ
อภิปรายในที่ประชุมและส่ งเสริ มเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน
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2.2.4 ประเด็นที่ 4 คณาจารย์ มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้
ของตนเองและผู้เรี ยน
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 4 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์และนักศึ กษาอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบคณาจารย์มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของอาจารย์และนักศึกษา แยกตามกลุ่ ม
สาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05 ในทุกกิจกรรม ทั้งนี้ เนื่ องจากมหาวิทยาลัยให้
ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีเป็ นอย่างยิ่ง โดยจะเห็ นได้จากการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ให้คณาจารย์ 12 สาขาวิชา จานวน 345 เครื่ อง และคณาจารย์ประจาสานักต่างๆ จานวน
46 เครื่ อง ซึ่ งสามารถเข้าเครื อข่ายของห้องสมุด และ Internet ได้ทุกจุด (สานักคอมพิวเตอร์ 2551)
มหาวิทยาลัยมีการส่ งเสริ มให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของตนเองและผูเ้ รี ย น โดยการจัดอบรมความรู้ ด้า นการใช้เทคโนโลยี ส าหรั บคณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในหลักสู ตรต่างๆ อย่างต่อเนื่ องทุกปี ในปี งบประมาณ 2551 มีการจัด
ฝึ กอบรม 30 ครั้ง 458 ชัว่ โมง มีคณาจารย์และบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม จานวน 933 คน (สานัก
คอมพิวเตอร์ 2551) อี กทั้งด้วยระบบการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยมีการผลิ ตรายการ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ คณาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยจึงมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ ผลิ ต รายการดัง กล่ า ว ปี 2551 มี ร ายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย เครื อข่ายเพื่อการศึกษา ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz .สวศ.
ลาปาง ระบบ A.M. ความถี่ 549 KHz สวศ.ขอนแก่ น ระบบ A.M. ความถี่ 621 KHz สวศ.
อุบลราชธานี ระบบ A.M. ความถี่ 711 KHz สวศ.สุ ราษฎร์ธานี ระบบ A.M. ความถี่ 1242 KHz สวศ.
สงขลา ระบบ A.M. ความถี่ 558 KHz สวศ.ระนอง ระบบ A.M. ความถี่ 105.75 KHz สวศ.กระบี่
ระบบ A.M. ความถี่ 963 KHz สวศ.แม่ฮ่องสอน ระบบ A.M. ความถี่ 102 KHz สวศ.นครสวรรค์
ระบบ A.M. ความถี่ 936 KHz สวศ.จันทบุรี ระบบ A.M. ความถี่ 927 KHz ออกอากาศทุกวัน มี
รายการสอนทางวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ คื อ 1) สถานี วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย ช่ อ ง 11 กรม
ประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทุกวัน เวลา 05.00 – 06.00 น. 2) สถานี วิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรี ยนวังไกลกังวลออกอากาศ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.10 – 20.00 น. วันเสาร์ – วัน
อาทิตย์ เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 15.30 น. และ เวลา 16.00 – 20.00 น. นักศึกษาที่มี
จานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง DLTV 8 (ช่ อง 88 ) ส่ วนนักศึกษาที่เป็ นสมาชิ ก
UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมได้ทาง UBC ช่ อง 55 และ 3) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ (ETV) ออกอากาศทุกวัน เวลา 21.00 – 21.30 น.นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณ
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ดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง DLTV 8 (ช่ อง 88 ) ส่ วนนักศึกษาที่เป็ นสมาชิ ก UBC ในระบบ
เคเบิ้ลทีวี รับชมได้ทาง UBC ช่อง 55 (สานักเทคโนโลยีการศึกษา 2551)
และเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามหาวิทยาลัยจึงมีการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
e- Learning ในหลายชุ ดวิชา และมีแนวโน้มพัฒนามากขึ้น ซึ่ งคณาจารย์จึงต้องพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ ความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ในปี การศึกษา 2/2550 มหาวิทยาลัยมีการ
จัดการเรี ยนการสอนโดย e-Learning โดยมีการผลิตและเปิ ดสอน e-Learning จานวน 42 ชุดวิชา
แยกเป็ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 14 ชุ ดวิชา ระดับปริ ญญาโท จานวน 23 ชุดวิชา และปริ ญญาเอก
จานวน 4 ชุดวิชา (สานักเทคโนโลยีการศึกษา 2551)
มหาวิทยาลัยส่ งเสริ มให้คณาจารย์/บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นโดยการจัดอบรมในหลักสู ตรต่างๆ เช่น จัดอบรมหลักสู ตร STOU
e-Learning “A Tutor” (การผลิตบทเรี ยนในระบบ e-Learning) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 มีผเู ้ ข้าร่ วม จานวน 22 คน
จัดการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการเทคนิ ควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา หลักสู ตรวิทยากรสอนเสริ มผ่าน
อินเทอร์ เน็ต ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2551 มีผเู ้ ข้าร่ วม จานวน 19 คนและจัดการบรรยายทาง
วิชาการ เรื่ อง ระบบดิจิตอล(Digital Eco–System) ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มี
ผูเ้ ข้าร่ วม จานวน 50 คน (สานักวิชาการ 2551) และหลักสู ตรอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อีก
กว่า 30 หลักสู ตร จานวน 458 ชัว่ โมง มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรมทั้งสิ้ น 933 คน (สานักคอมพิวเตอร์ 2551)
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาใช้ Internet โดยเปิ ดกระดานสนทนา
ปั ญหาในการเรี ยนสาหรับนักศึ กษาสาขาวิชาต่างๆ โดยมีคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ เป็ นผูต้ อบกระดาน
สนทนาปั ญหาในการเรี ยนของสาขาวิชา และปั ญหาอื่นๆ เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน คณาจารย์จึง
ต้องมีความรู้ในการใช้ Internet เพื่อปั ญหานักศึกษา เช่น กระดานสนทนาปั ญหาในการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ กระดานสนทนาปั ญหาในการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาโท http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เป็ นต้นและ
ยังมีของสาขาวิชาต่างๆ อีก
2.2.5 ประเด็นที่ 5 คณาจารย์ มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการ
เรี ยนรู้ ที่จัดให้ ผ้ เู รี ยน และอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ และการ
ประเมินเพือ่ ตัดสิ นผลการเรี ยนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 5 พบว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการประเมิ นผลการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ ที่จดั ให้ผูเ้ รี ยน และอิ งพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมิ นเพื่ อ
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พัฒนาการเรี ยนรู ้และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ซึ่งจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนการสอนในระบบเปิ ด มีการจัดการเรี ยนการสอน
ที่ ใ ห้ ผูเ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ม ากและศึ ก ษาด้ว ยตนเองจากสื่ อ รู ป แบบต่ า งๆที่
มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น ซึ่ งแต่ละหน่วยจะมีแผนการสอนให้ทราบแนวคิดและวัตถุประสงค์การเรี ยน
กิจกรรมระหว่างเรี ยน สื่ อการสอน และประเมินผลมีการประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และ
ประเมิ นผลหลัง เรี ย นเมื่ อจบการเรี ย นแต่ ล ะหน่ วย และมี กิ จกรรมให้นัก ศึ ก ษาได้ฝึ กปฏิ บ ตั ิ และ
สามารถตรวจสอบคาตอบได้ดว้ ยตนเอง
ในการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยจัดแบ่งลักษณะเนื้อหาชุ ดวิชาออกเป็ น ชุ ดวิชาเชิ งทฤษฎี
และชุดวิชาเชิงปฏิบตั ิ สาขาวิชาเป็ นผูก้ าหนดเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิและการสอบ
ไล่ประจาภาคการศึกษา ตามลักษณะของแต่ละชุ ดวิชาที่ สาขาวิชารับผิดชอบ ดังนี้ 1) ชุ ดวิชาเชิ ง
ทฤษฎี มีคะแนนฝึ กปฏิบตั ิไม่เกินร้อยละ 20 และให้คะแนนสอบไล่ประจาภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2) ชุ ดวิชาเชิ งปฏิบตั ิ กาหนดการประเมินผลการศึกษาโดยถือคะแนนฝึ ก
ปฏิ บ ตั ิ เป็ นสาคัญ และคะแนนสอบไล่ ป ระจาภาคการศึ กษาเป็ นส่ วนประกอบ โดยสาขาวิช าจะ
กาหนดสัดส่ วนของคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละชุดวิชา 3) กิจกรรมวิชาชี พ ให้กาหนดการ
ประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น (สานักทะเบียนและวัดผล2551)
การประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยออกข้อสอบโดยใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบอิงเกณฑ์และอิ งกลุ่ม โดยดาเนิ นการออกข้อสอบใหม่ในรู ปคณะกรรมการ ในปี การศึกษา
2/2550 มีการออกข้อสอบใหม่ จานวน 229 ชุดวิชา และมีการจัดสอบทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ ใน
ส่ วนของการจัดสอบในประเทศ มหาวิทยาลัยจัดสอบทัว่ ประเทศ จานวน 137 สนามสอบ และสนาม
สอบต่างประเทศ จานวน 38 สนามสอบ 30 ประเทศ (สานักทะเบียนและวัดผล 2551) และตัดสิ นการ
สอบในรู ปคณะกรรมการเช่นเดียวกัน
นอกจากมี ก ารประเมิ นผลจากการสอบแล้ว มหาวิทยาลัย มี ก ารประเมิ นผลผูเ้ รี ย นเป็ น
รายบุคคลจากกิจกรรมที่สาขาวิชาจัดให้กบั นักศึกษาในการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชี พ การจัด
ฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะและการทากิจกรรมประจาชุ ดวิชา รวมทั้งการประเมินผลจากการแสดงออก
ของนักศึกษาเมื่อมาทากิ จกรรมที่ มหาวิทยาลัย เช่ น การตอบคาถาม การมีส่วนร่ วมในการทางาน
กลุ่ม ความเป็ นผูน้ า การแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่อให้เกิ ดการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่เที่ยงตรง ก่อนการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ มี
การจัดกิจกรรมและจัดกลุ่มนักศึกษาที่ส่งเสริ มให้เกิดสภาพการเรี ยนรู ้ที่อิงประสบการณ์ ศักยภาพ
และพัฒนาการของนักศึกษา เช่ น การพิจารณาจากประสบการณ์การทางาน ประวัติการเรี ยน และ
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ในระหว่า งการฝึ กฯ รวมทั้ง การดู แลให้นัก ศึ กษาที่ มี ประสบการณ์ น้อยมี โอกาสแสดงออกเพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น
เมื่อเปรี ยบเทีย บคณาจารย์มี การประเมิ นผลการเรี ยนการสอนที่ สอดคล้องกับสภาพการ
เรี ยนรู้ ที่จดั ให้ผูเ้ รี ยน และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และการ
ประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้ โดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมการประเมินผลชุดวิชาฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะโดยการให้คะแนน P C R ทั้งนี้ เนื่ องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดกิ จกรรมการฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มทักษะในบางสาขาวิชาเท่านั้น เช่น สาขาวิชามนุษยนิ เวศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็ นต้น ซึ่ งในการดาเนิ นงานการจัดกิ จกรรมการฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ทักษะนั้นจะมีการประชุมวิทยากรฝึ กปฏิบตั ิทุกครั้ง เพื่อนาผลการประเมินการฝึ กปฏิบตั ิในแต่ละชุ ด
มาปรับปรุ ง กิ จกรรมฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะ และมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ทักษะทุกครั้ง จากการประเมินผลนักศึกษาที่เข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะในปี การศึกษา 1/2550
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกสาขาวิชา ( X = 4.02-4.47) (สานัก
บริ การการศึกษา 2551)
2.2.6 ประเด็ นที่ 6 คณาจารย์ มีการนาผลประเมินมาปรั บเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาให้ เต็มตามศักยภาพ
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 6 พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ พัฒ นาผู้เ รี ย นให้ เ ต็ ม ตามศัก ยภาพ อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ซึ่ งจะเห็ น ได้ จ าก
มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลและตัดสิ นผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาในรู ปคณะกรรมการ และ
เมื่อมีการใช้ขอ้ สอบในระยะเวลาหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีการปรับปรุ งคุณภาพข้อสอบ มีข้ นั ตอน
ในการปรับปรุ ง คุ ณภาพข้อสอบ คือ 1) ประสานสานักคอมพิวเตอร์ เพื่อขอข้อมูลคะแนนดิ บใน
ระบบ online เพื่ อดึ ง ข้อมูล มาเก็ บ ที่ ศู นย์วิจยั และพัฒนาแบบทดสอบ 2) นาข้อมู ล คะแนนดิ บ มา
วิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย จาแนกตามข้อ คาถามและตัวเลื อก ด้วยวิธีการทาง
สถิติ 3) ประสานกับอาจารย์วดั ผลเพื่อพิจารณาแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบและเสนอกรรมการ
ปรับปรุ งคุณภาพข้อสอบ 4) ประสานกับสาขาวิชาเพื่อขอรายนามกรรมการปรับปรุ งคุณภาพข้อสอบ
5) นาข้อสอบเก่ามาพิจารณาปรับปรุ งคุณภาพข้อสอบตามผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อ 6) ประสาน
กับอาจารย์นกั วัดผลเพื่อพิจารณาข้อคาถามและตัวเลื อกที่กรรมการปรับปรุ งคุ ณภาพข้อสอบแล้ว
ก่อนนาส่ งพิมพ์ตน้ ฉบับ ในการสอบปี การศึกษา 2/2550 มีจานวนชุดวิชาที่ปรับปรุ งข้อสอบ จานวน
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199 ชุ ดวิชา (สานักทะเบียนและวัดผล 2551) ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวเป็ นการส่ งเสริ มระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างหนึ่ง
จากการที่ ม หาวิท ยาลัย มี ก ารมี เ ปิ ดกระดานสนทนาปั ญ หาในการเรี ย นส าหรั บ นัก ศึ ก ษา
สาขาวิชาต่างๆ ได้นาปั ญหานักศึกษามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น
เช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็ นต้น
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นสาหรับนักศึกษา เช่นการเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชี พ มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลวิทยากรทุกครั้งและแจ้งให้คณาจารย์ที่เป็ นวิทยากรทราบเพื่อ
นาผลไปปรั บปรุ งให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งจากผลการวิจยั ครั้ งนี้ ยงั พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับวิทยากรประจากลุ่มในการจัดกิจกรรมด้านการเรี ยนการสอนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด และ
เมื่อเปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เต็ม ตามศัก ยภาพ แยกตามกลุ่ ม สาขาวิชา พบว่า มี ก ารนาผลการประเมิ นการอบรมเข้มชุ ดวิช า
ประสบการณ์ วิช าชี พ มาใช้ใ นการปรั บ เปลี่ ย นการเรี ย นการสอน เช่ น เมื่ อ นัก ศึ ก ษาท ากิ จกรรม
รายบุคคล จะพบข้อบกพร่ องของนักศึกษา แล้วนาข้อบกพร่ องนั้นมาอธิ บาย หรื อให้กิจกรรมเพิ่ม
หรื อบอกจุ ดบกพร่ องเพื่อให้นักศึ กษาหาความรู ้ เพิ่มเติ มในเรื่ องนั้น ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในการจั ด กิ จ กรรมการสั ม มนาเสริ ม/เข้ ม ที่ จ ัด ให้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์แต่ละคนและแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์
ทราบเพื่อนาผลไปปรับปรุ งการจัดการสอนของอาจารย์ ในปี การศึกษา 1/2550 นักศึกษามีพึงพอใจ
ต่อการสอนของอาจารย์ในการสัมมนาเสริ มโดยภาพรวมอยูใ่ นมากที่สุด ( X = 4.53 ) และนักศึกษามี
พึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ในการสัมมนาเข้มโดยภาพรวมอยู่ในมาก ( X = 4.42 ) และเมื่อ
เปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ตามศัก ยภาพ แยกตามสาขาวิช า พบว่ า มี ก ารน าผลการประเมิ น การสั ม มนาเสริ ม ชุ ด วิช า
บัณฑิ ตศึกษามาใช้ในการปรับเปลี่ ยนการเรี ยนการสอน เช่ น แนะนาแหล่งความรู ้ เพิ่มเติม,กาหนด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริ มความรู้เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (สานักบัณฑิตศึกษา 2550)
และในการจัดกิ จกรรมการสอนเสริ ม มหาวิทยาลัยมีการประเมินการสอนเสริ มอาจารย์
สอนเสริ มของทุกชุดวิชาที่มีเปิ ดการสอนเสริ มและแจ้งผลการสอนเสริ มให้สาขาวิ ชาทราบ เพื่อนา
ผลการประเมินไปปรับปรุ งการสอนเสริ ม ปี การศึกษาที่ 2/2550 มีการประเมินผล 7 สาขาวิชา พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกสาขาวิชา ( X = 3.78-4.27) (สานักบริ การ
การศึกษา 2551) และผลการวิจยั ยังพบว่า คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ มีการนาผลการประเมินการ
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สอนเสริ มพิเศษในชุ ดวิชาต่างๆ ที่มีการสอนเสริ มพิเศษมาใช้ในการปรับเปลี่ ยนการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ เช่น เพิ่มกิจกรรมให้นกั ศึกษาที่มีผลการประเมินอ่อนกว่า
คนอื่น สอนเสริ มโดยเน้นในหัวข้อที่นกั ศึกษาไม่เข้าใจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2.2.7 ประเด็นที่ 7 คณาจารย์ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนของผู้เรี ยนและนาผลไปใช้
พัฒนาผู้เรี ยน
ผลการวิจยั ประเด็นที่ 7 พบว่า มีคณาจารย์ทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
และนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยนทุกสื่ อ อยูใ่ นระดับมากที่สุด และคณาจารย์มีการนาผลวิจยั เพื่อพัฒนา
สื่ อไปพัฒนาผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก-มากที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบคณาจารย์มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อ
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน พบว่า คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ มีการวิจยั เพื่อพัฒนา
สื่ อการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05 จาก
ผลการวิจยั ดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ด้วยเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรี ยนการสอนทางไกล
โดยใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ที่เรี ยกว่า “ชุดวิชา” โดยในแต่ละชุ ดวิชาซึ่ งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็ น 15 หน่วย
นั้น มีผทู ้ รงคุ ณวุฒิภายนอกและคณาจารย์ประกอบกันเป็ นคณะกรรมการผลิต(และบริ หาร)ชุ ดวิชา
ซึ่ งคณะกรรมการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในการผลิตชุ ดวิชาในแต่ละหน่วยการสอนคณาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบการเขียนหน่วยการสอนต้องทาการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามา
เขียนให้หน่วยการสอนขึ้นให้ตรงตามหลักวิชาการและให้สอดคล้องกับหลักสู ตรนั้นๆ ซึ่ งถื อได้ว่า
การเขียนชุดวิชาเป็ นการวิจยั เอกสารอย่างหนึ่ งก็ถือว่าคณาจารย์ทุกคนได้ทาวิจยั เกี่ยวกับสื่ อการเรี ยน
การสอนและได้นาไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนซึ่ งก็คือนักศึกษา มหาวิทยาลัยใช้ประกอบการเรี ยนการ
สอนดัง จะเห็ นได้จากมหาวิท ยาลัย มีชุ ดวิชาที่เปิ ดสอนรวม 566 ชุ ดวิชา แยกเป็ นชุ ดวิชาระดับ
ประกาศนียบัตรและปริ ญญาตรี จานวน 389 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 177 ชุดวิชา มี
การผลิตและเปิ ดสอน e-Learning จานวน 42 ชุดวิชา แยกเป็ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 14 ชุดวิชา
ระดับปริ ญญาโท จานวน 23 ชุ ดวิชา และปริ ญญาเอก จานวน 4 ชุ ดวิชา(สานักทะเบียนและวัดผล,
สานักบัณฑิตศึกษา 2550) ในปี การศึกษาที่ 2/2550 และ 1/2551 คณาจารย์มีภาระงานในการผลิต
ชุดวิชา/ปรับปรุ งชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา และผลิตชุดวิชา และผลการวิจยั พบว่า มีคณาจารย์ส่วนใหญ่ มี
ภาระงานในการผลิตชุดวิชา/ปรับปรุ งชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา e-Learning ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.6 รองลงมาคือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ
16.6 และสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.3 (มีการนับซ้ า)
(สานักวิชาการ 2551) และยังมีภาคการศึกษาต่อๆ ไปอีก
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และด้วยระบบการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัยมีลกั ษณะ “รวมบริ การประสานภารกิจ”
โดยมีการวางแผนและใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่ วมกัน อาทิ ทรัพยากรบุคคล เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
และด้านสถานที่ โดยมีหน่ วยงานสนับสนุ นของมหาวิทยาลัยทาหน้าที่ตามพันธกิ จของหน่ วยงาน
นั้นๆ ในการวิจยั ก็เช่ นกันมหาวิทยาลัยมี สถาบันวิจยั และพัฒนาเป็ นหน่ วยงานกลางด้านการวิจยั
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยโดยจัดให้มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุ นงานวิจยั และดูแลการบริ หารงานวิจยั
กองทุนรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี งบประมาณแผ่นดิน กองทุนพัฒนา สื่ อการศึกษาทางไกล กองทุนวิจยั
พัฒนาแบบทดสอบ และวิจยั สถาบัน ในแต่ละปี คณาจารย์ และบุคลากรมีการทาวิจยั ด้านต่างๆโดยใช้
งบประมาณในรู ป แบบต่ า งๆ นอกจากนี้ ค ณาจารย์ยงั มี ก ารท าวิจยั โดยได้รับ งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกด้วย ในปี งบประมาณ 2551 คณาจารย์มีการทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน แล้วเสร็ จและทาการเผยแพร่ จานวน 10 เรื่ อง (สถาบันวิจยั และ
พัฒนา 2551) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีสานักเทคโนโลยีการศึกษาที่ทาหน้าที่ วิจยั และประเมิน
สื่ อการศึ กษาและชุ ดวิชาต่างๆ เพื่อนาผลการวิจยั ไปพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนมากขึ้น ในปี งบประมาณ 2551 สานักเทคโนโลยีการศึกษามีงานวิจยั พัฒนาสื่ อการเรี ยนการ
สอนถึง 12 เรื่ อง (สานักเทคโนโลยีการศึกษา 2551) และจะมีงานวิจยั พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
เป็ นประจาทุกปี นอกจากนี้ สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ ยังมีการประเมินชุ ดวิชาต่างๆ
ของสาขาวิชา ในปี การศึกษาที่ 2/2550 มีการประเมิน จานวน 11 ชุดวิชา สาขาวิชาอื่นๆ ก็เช่นกัน
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็ นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิ งานของวิทยากรเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่ สุด รายการที่นักศึกษามีความคิดเห็ น อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง รองลงมาคือ อาจารย์มีความพร้อมที่จะสอน/อบรม
การแต่งกายมีความเหมาะสม สามารถสรุ ปสาระสาคัญให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้ทา
กิ จกรรมที่ มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ รี ยน สามารถถ่ ายทอดเนื้ อหาได้ชัดเจน เข้าใจง่ าย มี
ความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม มีเทคนิ ค
ในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ สร้างคาถามและ
ตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์จริ งหรื อ
สถานการณ์จาลอง และการตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม สอดคล้องกับผลการวิจยั ของศิริกญั ญา
ปิ่ นธานี (2548 ข) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชแขนงวิชาบริ หารรัฐกิจ วิชาเอก
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นด้านวิทยากรในการจัดอบรมเข้มชุ ด
วิชาประสบการณ์วิชาชี พ ทางด้านความชัดเจนในเนื้ อหาสาระที่ถ่ายทอด ความสมบูรณ์ของเนื้ อหา
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กิ จกรรม การเปิ ดโอกาสให้ซักถาม การสร้ างคาถามและการตอบคาถามมีความชัดเจน การสรุ ป
สาระสาคัญเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ความผูกพันและอาทรต่อนักศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
อย่างยิง่ ( X = 3.56) ในส่ วนรายการที่นกั ศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีเพียง 3 ข้อ คือ เข้าใจ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ และ ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการ
สอน/อบรมที่ทนั สมัย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ในประเด็นที่ 4 พบว่า คณาจารย์มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาในการสอนด้วยระบบ e-Learning
สอนผ่านรายการวิทยุกระจายเสี ยง สอนผ่านโทรทัศน์ สอนผ่าน CD เสี ยง สอนผ่าน VCD อยู่ใน
ระดับมาก-มากที่สุด แต่จานวนร้อยละไม่ถึง 50
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร แยกตาม
สาขาวิชาที่สังกัด พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักศึกษาสาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ นักศึกษา
สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ และนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษามี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร แยก
ตามสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มี
ความคิดเห็ นแตกต่างจากนักศึ กษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการและนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าวิท ยาการจัด การ มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งจากนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์
นักศึกษาสาขาวิชามนุ ษยนิ เวศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชา
นิ ติศาสตร์ มีความคิดเห็ นแตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชา
วิท ยาการจัดการ นัก ศึ กษาสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ มี ค วามคิ ดเห็ นแตกต่า งจากนัก ศึ ก ษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นักศึ กษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มี ความคิ ดเห็ นแตกต่างจากนักศึกษา
สาขาวิช าพยาบาลศาสตร์ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช ามนุ ษ ยนิ เ วศศาสตร์ มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งจาก
นัก ศึ ก ษาสาขาวิช านิ เทศศาสตร์ นัก ศึ ก ษาสาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนัก ศึ ก ษา
สาขาวิช าวิท ยาการจัดการ นัก ศึ ก ษาสาขาวิช ารั ฐศาสตร์ มี ค วามคิ ดเห็ นแตกต่ า งจากนัก ศึ ก ษา
สาขาวิช าพยาบาลศาสตร์ นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าส่ ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ์ มี ค วามคิ ด เห็ น
แตกต่างจากนักศึ กษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ มีความคิดเห็ น
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แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชามนุ ษยนิ เวศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และนักศึกษาสาขาวิชามนุ ษยนิ เวศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็ น
แตกต่างจากนักศึกษาเกือบทุกสาขาวิชา ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
แยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบว่า นักศึกษากลุ่ มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นความแตกต่างจากนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ นักศึกษา
กลุ่ ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี ค วามคิ ด เห็ นแตกต่ า งจากนัก ศึ ก ษากลุ่ ม สาขาวิช า
วิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ นัก ศึ ก ษากลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ มี ค วามคิ ดเห็ นแตกต่ า งจาก
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้
เนื่องจากนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ และนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่ งหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ เป็ นหลักสู ตรที่ตอ้ งมีการฝึ กปฏิบตั ิทางการพยาบาลมากถึง 4 ชุ ดวิชาจากชุ ดวิชากลุ่ม
วิชาชีพ 7 ชุดวิชา คณาจารย์ตอ้ งมีความใกล้ชิดนักศึกษามากกว่าสาขาวิชาอื่นๆ (หลักสู ตรการศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 2551) สอดคล้องกับผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณภาพการปฏิ บตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.82) ซึ่ งมากกว่าความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ( X = 4.42-4.65) และ
นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็ นของเกี่ ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
แตกต่างจากนักศึกษาเกือบทุกสาขาวิชา (10 สาขาวิชา) ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

3 ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
3.1.1 ผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู ้ ความเข้าใจ รู ้เป้ าหมายของการจัด
การศึ ก ษา และหลัก สู ตรการศึ ก ษาอุ ดมศึ ก ษา อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด แต่ ข ้อมู ล ที่ เกี่ ย วกับ การจัด
การศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึ กษา มีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา เช่ น กรอบมาตรฐาน
คุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) เป็ นต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัย ควรส่ ง เสริ ม ให้
คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้ าหมายของการจัด การศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา
ให้ทนั สมัยมากยิง่ ขึ้นโดยจัดสัมมนาทางวิชาการ จัดทาข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทาง
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Web page ของมหาวิทยาลัย เสี ยงตามสาย หรื อข่าวรายวัน เป็ นต้น
3.1.2 มหาวิทยาลัยควรกาหนดเป็ นมาตรการหรื อแนวปฏิบตั ิให้คณาจารย์มีการวิเคราะห์
ศัก ยภาพของผู้เ รี ย นและเข้า ใจผู้เ รี ย นเป็ นรายบุ ค คลในระบบการเรี ย นการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิ จกรรมการสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษ การ
สอนเสริ มผ่าน Internet/ดาวเทียม และการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มทักษะชุ ดวิชาต่าง ๆ ที่มีผลการวิจยั อยูใ่ น
ระดับน้อย
3.1.3 มหาวิทยาลัยควรส่ งเสริ มให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ให้มากยิ่งขึ้นโดยจัดสัมมนา หรื อจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การจัดการเรี ยนการสอนด้วยระบบ e-Learning การสอนผ่าน CD เสี ยง การ
สอนผ่าน VCD เป็ นต้น หรื อกาหนดเป็ นนโยบายให้คณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ตอบข้อซักถาม ปั ญหา
หรื อแนะแนวทางการเรี ยนและปั ญหาอื่ นๆ เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนให้นักศึกษา โดยผ่านทาง
กระดานสนทนาในระบบ Internet โดยอาจกาหนดเป็ นช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละวัน เป็ นต้น
3.1.4 มหาวิทยาลัยควรกาหนดเป็ นมาตรการหรื อแนวปฏิบตั ิให้คณาจารย์มีการ
ประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน และอิงพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ย นรู้และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู้โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในระบบการเรี ยนการสอนทางไกลของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยอาจ
จัด ท าเป็ นแบบการประเมิ น ผล (กลาง) ที่ ไ ด้ม าตรฐานเพื่ อ ใช้ป ระเมิ น ในกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ท าง
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
3.1.5 มหาวิทยาลัยควรนาผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนเสริ ม การจัดอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ การสอนเสริ มพิเศษ การอบรมเข้มพิเศษ แจ้งให้คณาจารย์ทราบทุก
ครั้งที่มีการจัดกิจกรรม เพื่อนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพ
3.1.6 มหาวิทยาลัยควรนาผลการวิจยั การประเมินประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นส าคัญ นี้ เผยแพร่ ให้ค ณาจารย์ท ราบ โดยอาจแจ้งผลการวิจยั ให้ส ภาวิชาการทราบ หรื อ แจ้ง
ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาทราบเพื่อแจ้งคณาจารย์ในสาขาวิชา หรื อนาผลการวิจยั
เผยแพร่ ทาง Web page ของมหาวิทยาลัยทั้งในระบบ Intranet และ Internet เพื่อให้คณาจารย์นาผล
การประเมินไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
3.1.7 มหาวิทยาลัยควรกาหนดเป็ นนโยบายส่ งเสริ มให้คณาจารย์มีการทาวิจยั เพื่อพัฒนา
สื่ อต่างๆ และมีนโยบายส่ งเสริ มให้สาขาวิชาประเมินผลชุดวิชาทุกชุดวิชาที่เปิ ดสอนให้มากยิง่ ขึ้น
เพือ่ นาผลไปใช้พฒั นาสื่ อ/ผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
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3.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
3.2.1 ในการทาวิจยั ครั้งนี้มีการจัดเก็บข้อมูลจากคณาจารย์ที่ทาการสอนใน 12 สาขาวิชา
เท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชยังมีคณาจารย์ประจาสานักเทคโนโลยีการศึกษา และ
คณาจารย์สานักทะเบียนและวัดผล ที่ทาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับชุดวิชา สื่ อการสอนและการวัดผล
ประเมินผลการศึกษาซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการศึกษาทางไกล ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปควร
มีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากคณาจารย์ประจาสานักด้วย
3.2.2 การประเมินประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนการสอน
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เกี่ยวข้องกับคณาจารย์สาขาวิชา/สานัก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร
มีนโยบายให้จดั ทาเป็ นชุดโครงการวิจยั ที่ดาเนินการวิจยั การประเมินประสิ ทธิ ภาพของการสอนโดย
สาขาวิชา/สานัก เพื่อใช้เป็ นข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา/สานัก
3.2.3 การประเมินประสิ ทธิ ภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในการเรี ยนการสอน
ของมหาวิท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช เกี่ ย วข้องกับ หลายหน่ วยงาน เช่ น สาขาวิช า ส านัก ต่ า งๆ
เนื่ องจากมหาวิทยาลัยมี ลกั ษณะรวมบริ ก ารประสานภารกิ จ การเก็ บรวบรวมข้อมูล เกี่ ย วกับ การ
จัดการเรี ยนการสอนจึงกระจายอยูต่ ามภารกิ จและพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของ
มหาวิท ยาลัย ให้เ ป็ นระบบเดี ย วกัน ง่ า ยต่ อ การค้น คว้า และเป็ นข้อ มู ล พื้ นฐานใช้ป ระกอบการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
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คอมพิวเตอร์ (e-Learning) ปี การศึกษา 2550”
(2547) “การรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิราช ทางสถานีวทิ ยุ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” (ออนไลน์) สาระสังเขป ค้นคืนวันที่ 22 ตุลาคม
2551 จาก http://www.stou.ac.th
(2547) “การศึกษาเรื่ องการรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11” (ออนไลน์) สาระสังเขป ค้นคืนวันที่ 22
ตุลาคม 2551 จาก http://www.stou.ac.th
(2548) “ความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อเสริ มประกอบการเรี ยน” (ออนไลน์)
สาระสังเขป ค้นคืนวันที่ 22 ตุลาคม 2551 จาก http://www.stou.ac.th
(2551) “ รายชื่องานวิจยั เกี่ยวกับการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการศึกษา
และชุดวิชาต่างๆ ปี งบประมาณ 2551”
สานักบรรณสารสนเทศ (2551) “จานวนผูใ้ ช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ปี งบประมาณ 2551”
สานักบริ การการศึกษา (2551) “สถิตินกั ศึกษาเข้ารับการสอนเสริ มมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ภาคการศึกษาที่ 2/2550 ” นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2549) “การประเมินผลการสอนเสริ มของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2549” นนทบุรี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
(2550) “การประเมินผลการสอนเสริ มของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549” นนทบุรี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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(2550) “สถิตินกั ศึกษาเข้ารับการสอนเสริ มมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2/2548 ”
นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2550) “การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ชุดวิชา 96408
การจัดการระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 1 ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2549
ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช” นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ชุดวิชา 96408
การจัดการระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 2 ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2549
ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช” นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ชุดวิชา 96408
การจัดการระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 3 ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2549
ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช” นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ชุดวิชา 96408
การจัดการระบบฐานข้อมูล ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ เรื อนจากลางคลองเปรม เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร” นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ชุดวิชา 96408
การจัดการระบบฐานข้อมูล ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร” นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ชุดวิชา 97406
เทคนิคหลังพิมพ์ ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช” นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2550) “ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ชุดวิชา 97404
กระบวนการพิมพ์พ้นื นูนและพื้นราบ ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช” นนทบุรี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2550) คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2550 นนทบุรี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
(2551) “การประเมินผลการสอนเสริ มของอาจารย์ ปี การศึกษา 2/2550
(2551) “จานวนการจัดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา นักศึกษาปริ ญญาตรี (แยกตามสาขาวิชา) ปี
การศึกษา 2/2550 และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การ”
(2551) “ตารางสอนเสริ มมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษา 2/2550”

176

(2551) “ตารางสอนเสริ มผ่าน Internet ภาคการศึกษา 1/2550”
สานักบัณฑิตศึกษา (2551) “ข้อมูลการจัดกิจกรรมปฏิสมั พันธ์บณั ฑิตศึกษา ปี งบประมาณ 2551”
(2551) “จานวนชุดวิชาที่เปิ ดสอนปี การศึกษา 2550”
(2551) “สถิติการให้บริ การห้องคอมพิวเตอร์ ของสานัก ปี งบประมาณ 2551”
(2552) “สถิตินกั ศึกษาเข้ารับการสอน เสริ มมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ปี การศึกษา 2/2550
สานักวิชาการ (2551) “จานวนหลักสู ตรที่เปิ ดสอนปี การศึกษา 2550”
(2551) “จานวนหลักสู ตรที่กาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนชุดวิชาเลือกเสรี /ค้นคว้าอิสระ แยกตาม
สาขาวิชา ปี การศึกษา 2551”
(2551) “ข้อมูลการจัดอบรมให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2551”
(2551) “สรุ ปภาระงานในการเขียนชุ ดวิชาของคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ปี การศึกษา 2/2550
และ 1/2551”
(2551) “ข้อมูลการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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1/2550”
วาทิพย์ ภู่สวรรค์ชยั และคนอื่นๆ (2548) “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ผลการทดสอบความแตกต่ างเป็ นรายคู่
ของค่ าเฉลีย่ ความคิดเห็นของนักศึกษา
เกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร
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ตารางผนวก.1 ทดสอบความแตกต่ างรายคู่ภายหลังด้ วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร แยกตามสาขาวิชา

สาขา
วิชา
ศป
ศษ
วจ
นต
วส
ศศ
มศ
รศ
สส
นศ
วท
พบ

ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
วจ
นต
วส
ศศ
มศ
รศ
4.445 4.579 4.521 4.421 4.654 4.504
0.135* 0.134* 0.209* -

ค่าเฉลี่ย ศป
ศษ
สส
นศ
วท
4.573 4.589
4.554 4.415 4.431
(X)
4.573
4.589
4.445
4.579
4.521
4.421
4.654
0.238* 0.223*
4.504
4.554
4.415
4.431
4.816
หมายเหตุ : ศป หมายถึง สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศษ หมายถึง สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วจหมายถึงสาขาวิชาวิทยาการจัดการ นต
หมายถึง สาขาวิชานิติศาสตร์ วส หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศศ หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มศ
หมายถึง สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รศ หมายถึง สาขาวิชารัฐศาสตร์ สสหมายถึงสาขาวิชาส่งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
นศ หมายถึง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วท หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พย หมายถึง สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์

จากตารางผนวก.1 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร พบว่า มีนกั ศึกษาสาขาวิชาที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
นัก ศึก ษาสาขาวิช าศึ กษาศาสตร์ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ คุ ณภาพการปฏิ บตั ิ งานของวิทยากร
แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการและนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

พย
4.816
0.243*
0.236*
0.371*
0.236*
0.294*
0.395*
0.311*
0.262*
0.400*
0.385*
-
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นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิ เวศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติ ง านของวิท ยากร
แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ มี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของ
วิทยากร แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ คุ ณภาพการปฏิ บตั ิงานของวิทยากร
แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
แตกต่ า งจากนัก ศึ ก ษาสาขาวิช านิ เทศศาสตร์ นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร แตกต่าง
จากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากร แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
นัก ศึ กษาสาขาวิช านิ เทศศาสตร์ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ คุ ณภาพการปฏิ บตั ิ งานของวิทยากร
แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากร แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
แตกต่างจากนักศึกษาเกือบทุกสาขาวิชา ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
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ตารางผนวก.2

ทดสอบความแตกต่ างรายคู่ภายหลังด้ วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร แยกตามกลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(X)
4.516
4.510
4.516
4.510
4.646

วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
4.646
0.130*
0.136*
-

จากตารางผนวก.2 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร พบว่า มีนกั ศึกษากลุ่มสาขาวิชาที่มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
แตกต่าง จากนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของวิทยากร แตกต่างจากนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
วิทยากร แตกต่างจากนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

ภาคผนวก ข
ความประทับใจในการจัดกิจกรรม
ด้ านการเรียนการสอน
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สิ่ งทีน่ ักศึกษาประทับใจในการจัดกิจกรรมด้ านการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
จากการรวบรวมข้อมูลคาถามปลายเปิ ดในแบบสอบถามสาหรับนึกศึกษาเกี่ยวกับสิ่ งที่
นักศึกษาประทับใจในการจัดกิจกรรมด้านการเรี ยนการสอน ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พบว่า มีความประทับใจ
- ในการทากิจกรรม การเรี ยนการสอนได้รับความเพลิดเพลิน / สนุกสนาน (n =81)
- การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม (n = 77 )
- สถานที่เรี ยน สวยงาม เป็ นระบบ (n = 70 )
- อาหารและที่พกั มีความสะอาด เรี ยบร้อยและน่าอยูม่ าก สะดวกสบาย (n = 69)
- การเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าศึกษาในระบบทางไกล (n = 69 )
- เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ให้นกั ศึกษาได้ทาสิ่ งต่างๆ ด้วยตัวเอง (n = 66 )
- อุปกรณ์การเรี ยน / คอมพิวเตอร์ (n = 54 )
- การสอนเสริ ม (n = 46 )
- ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล (n = 37 )
- มีการจัดสรรเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งวัน อย่างลงตัว ไม่มากหรื อน้อยเกินไป (n = 30 )
- ระบบการจัดส่ งเอกสารและการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย (n =24)
- บรรยากาศในการเรี ยนการสอนดี มีท้ งั ความอบอุ่น และกันเป็ นกันเอง (n = 20)
- ฝึ กให้นกั ศึกษามีความกล้าแสดงออกมากขึ้น (n = 17)
- ฝึ กการมีวน
ิ ยั ในตัวเอง (n = 12)
- ทางมหาวิทยาลัยมีความตรงต่อเวลามาก ในการจัดทากิจกรรมต่างๆ (n = 10 )
- การต้อนรับที่ดี และเจ้าหน้าที่ให้บริ การเป็ นอย่างดี (n = 7 )
- เกิดความผูกพันธ์กนั ระหว่างนักศึกษา (n = 6 )
- การเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (n = 5 )
- ดีมาก ๆ ทุกเรื่ อง (n = 5 )
- ฝึ กให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น (n = 4 )
- สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กบั นักศึกษา (n = 4 )
- เกิดความผูกพันกับสถาบันมากขึ้น (n = 3 )
- ค่าใช้จ่ายน้อยในการเข้าร่ วมกิจกรรม (n = 3 )
- มีความเข้มข้นมากในการเรี ยนการสอน (n = 3)
- ได้รู้สึกถึงการเป็ นนักศึกษา มสธ. (n = 3 )
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มีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม (n = 2 )
มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ (n = 2 )
ฝึ กการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ (n = 2 )
มีการสื่ อสารหลายช่องทาง (n = 2 )
เกิดการตื่นตัวตลอดเวลา (n = 1)
สามารถเรี ยนรู ้การอยูร่ ่ วมกันในสังคม (n = 1)
มีมาตรฐานทางการศึกษาสู ง (n = 1)
มีความเหมาะสมและพร้อม (n = 1)
ขึ้นอยูก่ บั ความตั้งใจของตนเอง (n = 1)
มองเห็นภาพชัดเจน (n = 1)
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร (n = 1)
มสธ. เป็ นแหล่งความรู้ที่ดีมาก (n = 1)
ให้แนวคิดและหลักในการทางานได้ดี (n = 1)
เป็ นมหาวิทยาลัยที่ดีและดัง (n = 1)
ทาให้สื่อสารกันได้ตรงและสะดวกที่สุด (n = 1)
เป็ นการเริ่ มต้นสร้างแผนงานชีวติ ให้ประสบความสาเร็ จได้ดว้ ยการเริ่ มต้นการศึกษา
(n = 1)
ทาให้เปิ ดโลกทัศน์และรู้จกั มีใจในความเป็ นไทย (n = 1)
ไม่บงั คับมากไป หรื อยากมากเกินไป (n = 1)
***************************************

ภาคผนวก ค
แบบสอบถาม
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สาหรับนักศึกษา
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยากรประจากลุ่มในการจัดกิจกรรมด้ านการเรียนการสอน
1. แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการสอนของวิทยากรประจากลุ่ม
3. คาตอบของท่านมีความสาคัญอย่างยิง่ อันจะนาไปสู่ การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งหรื อที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน และกรุ ณาตอบทุกข้อคาถาม เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
********************************************************
ชื่อวิทยากร..............................................................................................................................................
ในการอบรมเข้ มชุ ดวิชาประสบการณ์ วชิ าชี พ..........................................................................................
ระหว่างวันที.่ ..........................................................ณ .............................................................................
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ( ) หรื อเติมข้อความในช่องว่าง ตามความเป็ นจริ งเกี่ยวกับ
ตัวท่าน
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ…………..ปี
3. ท่านเข้าศึกษาในหลักสู ตร.......................................................................................................................
สาขาวิชา.............................................................................................................................................
เมื่อปี การศึกษา………………..................................
4. ภูมิลาเนาปัจจุบนั
( ) กรุ งเทพมหานคร
( ) ภาคกลาง
( ) ภาคตะวันออก
( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคใต้
( ) ภาคตะวันออกเฉียงหนือ

แบบประเมินนักศึกษาเข้าเล่ม.docx
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5. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการเรี ยนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับใด
( ) ระดับมากที่สุด
( ) ระดับมาก
( ) ระดับปานกลาง
( ) ระดับน้อย
( ) ระดับน้อยที่สุด
6. สิ่ งที่ประทับใจในการจัดกิจกรรมด้านการเรี ยนการสอน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการสอนของวิทยากรประจากลุ่ม
คาชี้แจง ขอให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคณาจารย์ตามความเป็ นจริ ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ด้านการเรี ยนการสอนโดยเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างในทุกคาถาม ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
ปาน น้ อย
รายละเอียด
ที่สุด
(4)
กลาง
(2)
(5)
(3)
1. การตรงต่อเวลาในการสอน / อบรม
2. การแต่งกายมีความเหมาะสม
3. มีความพร้อมในเรื่ องที่จะสอน / อบรม
4. สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
5. สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
6. มีเทคนิคในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้ความคิด
7. สามารถกระตุน้ นักศึกษาให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
8. สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
9. สร้างคาถามและตอบคาถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรต่อนักศึกษา
11. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
12. ใช้สื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทนั สมัย
13. เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
14. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์จริ งหรื อ
สถานการณ์จาลอง
15. เปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
16. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
แบบประเมินนักศึกษาเข้าเล่ม.docx

น้ อย
ที่สุด
(1)
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(สาหรับคณาจารย์ )
แบบสอบถามเพือ่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วดั ที่ 23 ประสิ ทธิภาพของการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ประจาปี งบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อของตัวชี้ วดั ที่ 23 ดังนี้ 1) คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้เป้ าหมาย
ของการจัดการศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา 2) คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 3) คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการลดการ
ถ่ายทอดความรู ้ เพิ่มการปฏิ บตั ิจริ งและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ รี ยน 4) คณาจารย์มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผูเ้ รี ยน 5) คณาจารย์มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้อง
กับ สภาพการเรี ย นรู ้ ที่ จดั ให้ผูเ้ รี ย น และอิ งพัฒนาการของผูเ้ รี ย น เป็ นการประเมิ นเพื่ อพัฒนาการเรี ย นรู ้ และการ
ประเมิ นเพื่ อตัดสิ นผลการเรี ย นรู ้ โดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คล 6) คณาจารย์มี ก ารนาผลประเมิ นมา
ปรับเปลี่ ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ และคณาจารย์มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตามประเด็นย่อย 7 ประเด็น
3. คาตอบของท่านมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่ อการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
ในปี งบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชที่จะเสนอ ก.พ.ร. และส่ งผลถึงเงินรางวัลประจาปี ของ
มหาวิทยาลัย คณะทางานวิจยั จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านกรุ ณาสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามนี้ตามความ
เป็ นจริ งหรื อตามความคิดของท่าน และกรุ ณาตอบทุกข้อคาถาม ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลในการสรุ ปผล
ต่อไป

ขอขอบพระคุณอย่ างสู งในความร่ วมมืออย่ างดียงิ่ ของท่ าน
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ( ) หรื อเติมข้อความในช่องว่าง ตามความเป็ นจริ งเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง
2. อายุ…………..........ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) 1. ปริ ญญาโท
( ) 2. ปริ ญญาเอก
( ) 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………..
4. ประสบการณ์การสอนใน มสธ. จานวน ………………..ปี
ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกีย่ วกับการสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นย่ อย 7 ประเด็น
ประเด็นย่ อยที่ 1 คณาจารย์ มคี วามรู้ ความเข้ าใจรู้ เป้ าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ในช่องคาตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละรายการโดยตอบคาถามตามความรู ้ความเข้าใจ
ของท่าน
ความรู้ ความเข้ าใจ
รายการ
ใช่
ไม่ ใช่
1. ภารกิจของมหาวิทยาลัยมี 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ
และวิชาชีพแก่สงั คม และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
2. จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ เพื่อเพิ่มพูนวิทยะฐานะ
แก่ผปู ้ ระกอบอาชีพและขยายโอกาสการศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคลากรและสังคม
3. หลักการสาคัญของการจัดระบบการศึกษาทางไกล คือ มีช้ นั เรี ยนให้เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
และมีสื่อการสอนที่ทนั สมัย
4. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต้องคานึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมในปั จจุบนั
และอนาคต
5. มีความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
6. มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการศึกษาในลักษณะทางไกล
7. ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาจากเอกสารหลักสูตร
การศึกษาที่สานักวิชาการมอบให้ทุกปี การศึกษา
8. การพัฒนา / ปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษาท่านคานึงถึงเป้ าหมายการจัดการศึกษาของประเทศ
และมหาวิทยาลัยอยูเ่ สมอ
9. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปในหลักสูตรการศึกษา หมายถึงวิชาที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีความรอบรู ้
อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเองผูอ้ ื่นและสังคม
10. การจัดการศึกษาทางไกล มุ่งเปิ ดโอกาสและขยายโอกาสให้นกั ศึกษาและผูส้ นใจใฝ่ หาความรู ้
สามารถศึกษาหาความรู ้ได้ในเวลา และสถานที่ที่ตนสะดวกตามความสนใจและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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รายการ

ความรู้ ความเข้ าใจ
ใช่
ไม่ ใช่

11. อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสูตรการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะเป็ นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวทิ ยาการ
12. การพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาเป็ นอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นย่ อยที่ 2 คณาจารย์ มกี ารวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้เรียนและเข้ าใจผู้เรียนเป็ นรายบุคคล
ความหมาย
การวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้เรียนและเข้ าใจผู้เรียนเป็ นรายบุคคล หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นโดย
ยึดหลักความสอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
การสอนเสริมแบบปกติ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีข้ ึนเพื่อมุ่งเสริ ม เนื้อหาสาระในเอกสารการสอนหรื อ
สื่ ออื่น ๆ ที่ นกั ศึ กษาได้ศึกษาด้วยตนเอง ให้นักศึ กษามีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยคณาจารย์ มสธ. หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายทาหน้าที่เป็ นอาจารย์สอนเสริ ม ทั้งนี้ การเข้ารับฟังการสอนเสริ มนักศึกษาไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
การสอนเสริมแบบเข้ มพิเศษ หมายถึง กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการที่มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้รับการเสริ มหรื อเพิ่มเติมความรู ้
ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนอก เหนื อจากการศึ กษาจากสื่ อ
เอกสารการสอน หรื อสื่ ออื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมาแล้ว
การอบรมเข้ มชุ ดวิชาประสบการณ์ วิชาชีพ หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบตั ิการที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุดวิชา
ประสบการณ์ วิชาชี พทุ กสาขาวิชาในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งแบ่ งออกเป็ นภาคทฤษฎี โดยนักศึ กษาต้องเข้าสอบในสนามสอบ และ
ภาคปฏิบตั ิที่นกั ศึกษาทุกคนต้องเข้าอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดให้ มีระยะเวลาในการเข้าอบรมจานวน 4 ½ วัน นักศึกษา
ทุกสาขาวิชาจะสามารถลงทะเบียนเรี ยนชุดวิชาดังกล่าวได้ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา หรื อเหลือชุดวิชาไม่เกิน 3 ชุด
วิชาสุดท้าย ทั้งนี้กาหนดให้มีการประเมินผลคะแนนนักศึกษาระหว่างการเข้าอบรมเข้มฯ และการสอบภาคปฏิบตั ิในสนามสอบ เท่ากับ
60:40
การอบรมเข้ มพิเศษชุดวิชา หมายถึง การจัดอบรมในชุดวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่เหลือไม่เกิน
3 ชุดวิชาสุดท้ายก็จะสาเร็ จการศึกษา หรื อกาลังจะหมดสถานถาพการเป็ นนักศึกษาและเคยสอบไม่ผ่านในชุดวิชาที่จดั อบรมเข้มพิเศษ
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษาให้มีโอกาสสาเร็ จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสู ตร ซึ่ งระยะเวลาการอบรมจานวน 4 ½ วัน หรื อ
2 ½ วัน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาที่จดั การอบรมเข้มพิเศษมีการจัดสอบในวันสุ ดท้ายของการอบรมเพื่อประมวลผลสอบ
เสมือนการเข้าสอบในสนามสอบจริ ง ทั้งนี้ การเข้าอบรมเข้มพิเศษให้สมัครเข้าอบรมตามความสมัครใจของ นักศึกษาเอง
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คาชี้ แจง แบบสอบถามส่ วนนี้ ต้อ งการทราบว่า คณาจารย์ได้มีการวิเ คราะห์ ศักยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุ คคลโดยผ่านทางกิ จกรรมการเรี ยนการสอนต่า งๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ หรื อไม่ อย่า งไร ในระดับ ปริ ญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา
ขอให้ท่านได้โปรดอ่านกิจกรรมในแต่ละข้อ และพิจารณาว่าท่านได้ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและการทาความ
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลผ่านทางกิจกรรมนั้นหรื อไม่ อย่างไร โดยเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่องคาตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละ
กิจกรรม พร้อมเขียนอธิ บายวิธีการปฏิบตั ิโดยย่อ กรณี ท่านไม่ได้ปฏิบตั ิกิจกรรมใด ให้ท่านเขียนเครื่ องหมาย – ลงในช่องคาตอบทุก
ช่องของกิจกรรมนั้น
ระดับปริญญาตรี
การวิเคราะห์ศกั ยภาพและเข้าใจผูเ้ รี ยน
ไม่มีกิจกรรมใน
วิธีการปฏิบตั ิเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพ
เป็ นรายบุคคล
กิจกรรม
รอบการ
และเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
อื่นๆ/
ประเมินนี้
(โดยย่อ)
ปฏิบตั ิ ไม่ปฏิบตั ิ
หมายเหตุ
1. การแนะแนวการศึกษาหรื อการ
ให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์/
Internet
2. การสอนเสริ มแบบปกติ
3. การสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษ
4. การสอนเสริ มผ่าน Internet/
ดาวเทียม
5. การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะชุดวิชา
ต่างๆ
6. การอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วชิ าชีพ
7. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
8. อื่นๆ โปรดระบุ..........................
ระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

การแนะแนวการศึกษา
การให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์
การให้คาปรึ กษาทาง Internet
การให้คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์
การสัมมนาเสริ ม

ไม่มีกิจกรรมใน
รอบการ
ประเมินนี้

การวิเคราะห์ศกั ยภาพและเข้าใจผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคล
อื่นๆ/
ปฏิบตั ิ ไม่ปฏิบตั ิ
หมายเหตุ

วิธีการปฏิบตั ิเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพ
และเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
(โดยย่อ)
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กิจกรรม

ไม่มีกิจกรรมใน
รอบการ
ประเมินนี้

การวิเคราะห์ศกั ยภาพและเข้าใจผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคล
อื่นๆ/
ปฏิบตั ิ ไม่ปฏิบตั ิ
หมายเหตุ

วิธีการปฏิบตั ิเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพ
และเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
(โดยย่อ)

6. การสัมมนาเข้ม
7. การปฏิสมั พันธ์ e-Learning
8. การอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์
มหาบัณฑิต
9. อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................

ประเด็นย่ อยที่ 3 คณาจารย์ มคี วามสามารถในการจัดประสบการณ์ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ ายทอดความรู้ เพิม่ การ
ปฏิบัตจิ ริงและการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่ างผู้เรียน
ความหมาย
การจัดประสบการณ์ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ างผู้เรียน หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่ มสธ.จัดขึ้นในระบบการเรี ยนการสอนทางไกลเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
โดยผูส้ อนมีการลดการถ่ายทอดความรู ้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องคาตอบของแต่ละกิจกรรมที่ท่านใช้ในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็ นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ให้ผเู ้ รี ยนได้อภิปราย
ฝึ กการปฏิบตั ิ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
อื่นๆ
กิจกรรม
หรื อแสดงความ
จริ ง
ระหว่างผูเ้ รี ยน
คาถาม
(โปรดระบุ)
คิดเห็น
1. ปฏิสมั พันธ์ e-Learning
2. สอนเสริ มแบบปกติ
3. สอนเสริ มแบบเข้มพิเศษ
4. อมรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วชิ าชีพ
5. สัมมนาเสริ ม
6. สัมมนาเข้ม
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ประเด็นย่ อยที่ 4 ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ ของอาจารย์ และนักศึกษา
คาชี้แจง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ หมายถึง ระดับความสามารถในการนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่ อสาร เทคโนโลยีการสอน มาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการสอนตั้งแต่ข้นั เตรี ยมการสอน ขั้นสอน และขั้น
ประเมินผลการสอนของอาจารย์ไปสู่การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ขอให้ท่านเขียนเครื่ องหมาย  ในช่องคาตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่ตรงกับ
ระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
5 หมายถึง มีความสามารถระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสามารถระดับมาก
3 หมายถึง มีความสามารถระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความสามารถระดับน้อย
1 หมายถึง มีความสามารถระดับน้อยที่สุด
ไม่ได้ทากิจกรรมนี้ หมายถึง ท่านยังไม่ได้ทากิจกรรมนี้ หรื อ ยังเข้าไม่ถึงกิจกรรมนี้

การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ท่ านมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารระดับใด
1. สอนด้วย webcasting
2. สอนด้วยระบบ e-Learning
3. สื บค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
4. ใช้ e-mail
5. สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซด์ของ มสธ.
ท่ านใช้ เทคโนโลยีต่อไปนีใ้ นการสอนหรือไม่
ด้ านวิชาการ
1. สอนผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการสอน ประมวลสาระ แนวทาง
การศึกษา
2. สอนเสริ มแบบปกติ
3. สอนเสริ มแบบเข้มพิเศษ
4. อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ
5. ฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
6. สัมมนาเสริ ม
7. สัมมนาเข้ม
8. สอนผ่านรายการวิทยุกระจายเสี ยง
9. สอนผ่านโทรทัศน์
10. สอนผ่าน CD เสี ยง
11. สอนผ่าน VCD

ระดับความสามารถในการใช้ ไม่ ได้ ทา
เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาการ กิจกรรมนี้
เรียนรู้
5 4 3 2 1
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การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้

ระดับความสามารถในการใช้ ไม่ ได้ ทา
เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาการ กิจกรรมนี้
เรียนรู้
5 4 3 2 1

ด้ านเครื่องมือ
12. ใช้เครื่ องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)
13. ใช้เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ(overhead projector)
14. ใช้โสตทัศน์
ข้ อเสนอแนะ
1. ขอให้ท่านระบุความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของอาจารย์และผูเ้ รี ยนอื่นๆ ที่นอกเหนือ
จากแบบสอบถามนี้
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
2. ท่านมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของอาจารย์และนักศึกษาอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………..............................................
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ประเด็นย่ อยที่ 5 คณาจารย์ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการเรียนรู้ ที่จัดให้ ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของ
ผู้เรียน เป็ นการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินเพือ่ ตัดสินผลการเรียนรู้ โดยคานึงถึงความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องคาตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละกิ จกรรมที่ท่านใช้ประเมินผลการเรี ยนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยนเป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้และการประเมิน
เพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
การปฏิบัติ
กิจกรรม
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
1. มีการประเมินผลการสอนเสริ มโดยสังเกตนักศึกษา
2. มีการประเมินผลการสอนเสริ มโดยการซักถามนักศึกษา
3. มีการประเมินผลการสอนเสริ มโดยการตอบคาถามของนักศึกษา
4. มีการประเมินผลการสอนเสริ มโดยให้นกั ศึกษากรอกแบบประเมินผลหลังจากเข้ารับการสอนเสริ ม
5. มีการประเมินผลการสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษโดยสังเกตนักศึกษา
6. มีการประเมินผลการสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษโดยการซักถามนักศึกษา
7. มีการประเมินผลการสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษโดยการตอบคาถามของนักศึกษา
8. มีการประเมินผลการสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษโดยให้นกั ศึกษากรอกแบบประเมินผลหลังจากเข้ารับ
การสอนเสริ ม
9. มีการประเมินผลการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพโดยการให้คะแนน P C R
10. มีการประเมินผลการอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาต่างๆ โดยการให้คะแนน P C R
11. มีการประเมินผลชุดวิชาฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะโดยการให้คะแนน P C R
12. มีการประเมินผลชุดวิชาฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะโดยให้นกั ศึกษาทาแบบประเมินตนเองก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนเพื่อดูพฒั นาการการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคลประกอบการประเมินผล
13. มีการออก/ปรับปรุ งคุณภาพข้อสอบตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนการสอนแต่ละชุดวิชา
14. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริ มโดยสังเกตนักศึกษา
15. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริ มโดยการซักถามนักศึกษา
16. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริ มโดยการตอบคาถามของนักศึกษา
17. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริ มโดยการให้คะแนนเก็บระหว่างเข้ารับการสัมมนาเสริ ม
18. มีการประเมินผลการสัมมนาเข้มโดยสังเกตนักศึกษา
19. มีการประเมินผลการสัมมนาเข้มโดยการซักถามนักศึกษา
20. มีการประเมินผลการสัมมนาเข้มโดยการตอบคาถามของนักศึกษา
21. มีการประเมินผลการสัมมนาเข้มโดยการให้คะแนนเก็บระหว่างเข้ารับการสัมมนาเข้ม
หมายเหตุ : การให้ คะแนน P C R ย่อมาจาก Participation Contribution Result
P ย่อมาจาก Participation แปลว่า การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
C ย่อมาจาก Contribution แปลว่า การนาเสนอความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
R ย่อมาจาก Result แปลว่า คุณภาพของผลงาน
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ประเด็นย่ อยที่ 6 คณาจารย์ มกี ารนาผลประเมินมาปรับเปลีย่ นการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในคาตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละกิจกรรมที่ท่านมีการนาเสนอผลประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

กิจกรรม
มีการนาผลการประเมินการสอนเสริ มในชุดวิชาต่างๆ ที่มีการสอนเสริ มมาใช้ในการปรับเปลี่ยน
การเรี ยนการสอน เช่น ทุกครั้งที่สอนจบแต่ละเรื่ องจะให้นกั ศึกษาตอบคาถาม ถ้าไม่เข้าใจ
ประเด็นใด ท่านจะอธิบายซ้ า ฯลฯ
มีการนาผลการประเมินการอบรมเข้มพิเศษในชุดวิชาต่างๆ ที่มีการอบรมเข้มพิเศษมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เช่น นาเอาผลประเมินจากกิจกรรมที่มอบหมายให้นกั ศึกษาทา
ล่วงหน้ามากาหนดเนื้อหาที่จะบรรยายเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจให้กบั นักศึกษา ฯลฯ
มีการนาผลการประเมินการสอนเสริ มพิเศษในชุดวิชาต่างๆ ที่มีการสอนเสริ มพิเศษมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ เช่น เพิ่มกิจกรรมให้
นักศึกษาที่มีผลการประเมินอ่อนกว่าคนอื่น สอนเสริ มโดยเน้นในหัวข้อที่นกั ศึกษาไม่เข้าใจ ฯลฯ
มีการนาผลการประเมินการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วชิ าชีพมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการ
เรี ยนการสอน เช่น เมื่อนักศึกษาทากิจกรรมรายบุคคล จะพบข้อบกพร่ องของนักศึกษา แล้วนา
ข้อบกพร่ องนั้นมาอธิบาย หรื อให้กิจกรรมเพิ่ม หรื อบอกจุดบกพร่ องเพื่อให้นกั ศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติมในเรื่ องนั้น ๆ ฯลฯ
เมื่อได้รับแจ้งจากนักศึกษาเกี่ยวกับชุดวิชาที่มีเนื้อหายากแล้ว ท่านมีการนาข้อร้องเรี ยนดังกล่าวมา
ใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เช่น จัดทาโสตทัศน์ให้ละเอียดยิง่ ขึ้น ทันสมัยมากขึ้น
ฯลฯ
มีการนาผลการประเมินชุดวิชาฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน
เช่น นาผลการประเมินมาปรับปรุ งคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิในภาคการศึกษาถัดไป ฯลฯ
มีการนาผลการประเมินการสัมมนาเข้มชุดวิชาบัณฑิตศึกษามาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการ
สอน เช่น แนะนาแหล่งความรู ้เพิม่ เติม,กาหนดกิจกรรมเพิ่มเติมเพือ่ เสริ มความรู ้เป็ นกรณี พิเศษ
เฉพาะนักศึกษา ฯลฯ
มีการนาผลการประเมินการสัมมนาเสริ มชุดวิชาบัณฑิตศึกษามาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยน
การสอน เช่น แนะนาแหล่งความรู ้เพิ่มเติม,กาหนดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริ มความรู ้เป็ นกรณี
พิเศษเฉพาะนักศึกษา ฯลฯ

การปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
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ประเด็นย่ อยที่ 7 คณาจารย์ มกี ารวิจยั เพือ่ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและนาผลไปใช้ พฒ
ั นาผู้เรียน
1. ในรอบปี ที่ผา่ นมาท่านมีการทาวิจยั เพือ่ พัฒนาสื่อใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ตามความเป็ นจริ ง)
 ตารา จานวน... .. รายการ โปรดระบุ .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 เอกสารการสอน จานวน......รายการ โปรดระบุ...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 สื่ อโสตทัศน์ จานวน.....รายการ โปรดระบุ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 วิทยุกระจายเสี ยง จานวน... .. รายการ โปรดระบุ ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 วิทยุโทรทัศน์ จานวน... .. รายการ โปรดระบุ .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 VCD/DVD จานวน... .. รายการ โปรดระบุ .........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 CD ROM จานวน... .. รายการ โปรดระบุ ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 e – Learning จานวน... .. รายการ โปรดระบุ .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 อื่น ๆ จานวน... .. รายการ โปรดระบุ ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
2. โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องคาตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละรายการเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อระดับของการพัฒนาผู้เรียน
จากการทาวิจยั เพือ่ พัฒนาสื่อของท่านดังต่อไปนี้
ระดับของการพัฒนาผู้เรียน
รายการ
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด
1. ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้พฒั นาด้านการประกอบ
อาชีพและหน้าที่การงาน
2. ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้พฒั นาด้านการดาเนินชีวติ
3. ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้พฒั นาด้านสังคมและอยู่
ร่ วมในสังคม

