รายงานการวิจัยเรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประจําปงบประมาณ 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายชื่อผูวิจัย

1. รศ.ดร.สุจินต วิศวธีรานนท
2. รองศาสตราจารย ดร.สมคิด พรมจุย
3. อาจารย ดร.สรายุทธ ยะหะกร
4. รองศาสตราจารยนิพันธ เห็นโชคชัยชนะ
5. รองศาสตราจารยชนินาฎ ลีดส
6. รองศาสตราจารย ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
7. รองศาสตราจารยจรินทร เทศวานิช
8. รองศาสตาราจารยปาริฉัตร ชางสิงห
9. อาจารยชัยวัฒน มานศรีสุข
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑิชา พุทซาคํา
11. รองศาสตราจารย ดร.ธิติพัฒน เอี่ยมนิรนั ดร
12. รองศาสตราจารยวรัญญา ปุณณวัฒน
13. อาจารยเรณุการ ทองคํารอด
14. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดดาวัลย เพชรโรจน
15. นางสาวสุนทรี เฉลิมพงศธร
16. นางสาวรัชนี พลแสน
17. นางสาวฐิติกา ถาวร

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร
สาขาวิชาศิลปศาสตร
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิติศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร
สาขาวิชารัฐศาสตร

ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั
หัวหนาโครงการ
ผูวิจัย
ผูวิจัย
ผูวิจัย
ผูวิจัย
ผูวิจัย
ผูวิจัย
ผูวิจัย
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
ผูวิจัย
สาขาวิชานิเทศศาสตร
ผูวิจัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูวิจัย
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
ผูวิจัย
สํานักวิชาการ
ผูวิจัย
สํานักวิชาการ
ผูวิจัย
สํานักวิชาการ
ผูวิจัย
สํานักวิชาการ
ผูชวยนักวิจัย

ชื่องานวิจัย

ผูวิจัย
ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ
บทคัดยอ

ก
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่
23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ
2551
รองศาสตราจารย ดร.สมคิด พรมจุย และคณะ
2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (โครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวนหนวยกิตหรือจํานวน
ชั่วโมงเรียน จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ชุดวิชาที่เปดสอน ชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จํานวน
ชั่ ว โมง/สถิ ติ ก ารอบรมเขม ชุ ด วิ ช าประสบการณ วิช าชีพ จํ า นวนชุด วิ ช าที่ มี ก ารเรีย นการสอนทาง
เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร จํ า นวนชั่ ว โมงที่ เ ป ด ให บ ริ ก ารให นั ก ศึ ก ษาใช ห อ งคอมพิ ว เตอร จํ า นวน
ผูใชบริการหองสมุด) 2) เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ประเด็นของตัวชี้วัดที่ 23 ของ ก.พ.ร. และ
3) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
การศึกษาครั้งนี้มีกลุมผูใหขอมูล ไดแก คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 242 คน
นักศึกษาที่เขารับอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวน 3,286 คน เจาหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 8 หนวยงาน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามคณาจารย แบบสอบถาม
นักศึกษาและแบบบันทึกขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม การรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิเคราะห ขอมูลดวยวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้
- มีหลักสูตรที่เปดสอน จํานวน 75 หลักสูตร จําแนกเปนระดับประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี
จํานวน 53 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 22 หลักสูตร และมี
หลักสูตรที่มีการกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จํานวน 58
หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 73 ชุดวิชา
- มีชุดวิชาที่เปดสอนชุดวิชา จํานวน 566 ชุดวิชา จําแนกเปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตร/
ปริญญาตรี จํานวน 389 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 177 ชุดวิชา มีการผลิต
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- และเปดสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 42 ชุดวิชา แยกเปนระดับปริญญาตรี
จํานวน 14 ชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 28 ชุดวิชา
- มีการจัดใหนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะ จํานวน 6 สาขาวิชา 18 ชุดวิชา 27 ครั้ง มี
จํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน 1,908 คน
- มีการจัดประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา จํานวน 36 ชุด
วิชา จัดอบรม จํานวน 198 ครั้ง มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมจํานวน 17,105 คน และมี
การจัดประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 สาขาวิชา จํานวน 29 ชุด
วิชา จํานวน 27 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการอบรม จํานวน 2,341 คน
- มหาวิทยาลัยจัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการจํานวน 10
ศูนยทั่วประเทศจํานวน 40 เครื่อง และจัดบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วันจันทร-วันศุกร เวลาราชการ มีนักศึกษาเขารับ
บริการ จํานวน 2,900 คน
- มีผูใชบริการหองสมุด มสธ. จํานวน 372,586 คน
2. การประเมิ น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การสอนของคณาจารย ส าขาวิ ช าต า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ประเด็นของตัวชี้วัดที่ 23 ของ
ก.พ.ร.พบวา
- ประเด็นที่ 1 คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.2
- ประเด็นที่ 2 คณาจารยสวนใหญ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษาระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.8
- ประเด็นที่ 3 คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปน
สําคั ญ โดยการลดการถ ายทอด ความรู เพิ่มการปฏิบัติจ ริ งและการแลกเปลี่ยนเรีย นรู
ระหวางผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม (รอยละ 83.8-87.5)
- ประเด็นที่ 4 คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูในระดับมาก-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.0
- ประเด็นที่ 5 คณาจารยสวนใหญ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ
การเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.5
- ประเด็นที่ 6 คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.7
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- ประเด็นที่ 7 มีคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนา
ผูเรียนทุกสื่อ จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 77.6 ซึ่งอยูในระดับมาก และคณาจารยมีการ
นําผลวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อไปพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมาก-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.0
3. การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การสอนของคณาจารยที่เนน
ผูเ รี ย นเป น สํ าคัญ พบวา 1)
นัก ศึก ษามี ความพึ ง พอใจตอ ระบบการเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยภาพรวมระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 3,012 คน คิดเปน
รอยละ 92.0 และ 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญพบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) รายการที่นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุดอันดับแรกคือ เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ( X = 4.66) รองลงมา
คือ อาจารยมีความพรอมและสามารถสรุปสาระสําคัญใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เปดโอกาสให
ทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจ
งาย กระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปดโอกาส
ใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริงในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง
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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
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provided to the STOU students at 10 Regional distance Education Centers throughout the country
for 40 computers and that for 2,900 master’s degree students at the Academic Building 3, Floor 2
on Monday-Friday during office hours.; and f) there were 372,586 users of library services; 2)
evaluation of opinions relating to instruction of faculty in various schools of STOU based on 7
topics of the 23 th Indicator of the Office of the Commission on Civil Service System Development
was found that: a) 1st topic most faculty had knowledge, understanding and target of education
provision and university level programs at the highest level (96.2%); b) 2nd topic most faculty had
analyzed learner potential and understood individual learners of the master’s degree level at the
highest level (85.8%); c) 3rd topic most faculty had capability in learner-centered experience
provision by reducing transfer, knowledge, increment of actual practice, and learning exchange
between faculty and students at the highest level in 3 out of 4 activities (83.8-87.5 %) ; d) 4th topic
most faculty had capability in technology utilization for learning development of faculty and students
at the high-highest level (85.0%) ; e) 5th most faculty had instruction evaluation in accordance with
learning situation which provided to learners and based on learners’ development in order to
evaluate for developing learning and evaluating learning by recognizing personal difference at the
highest level (83.5%) ; f) 6th topic most faculty had utilized the evaluation for changing instruction in
order to develop learners potentially at the highest level (80.7%) ; g) 7th topic some faculty had
conducted research for developing learning media of learners and utilizing every media to develop
232 learners (77.6 %) at the high level . Some faculty had applied research results to develop
media for developing learners at the high-highest level (83.0 %) ; and 3) evaluation of opinions of
the STOU students relating to efficiency of the faculty’ learner-centered instruction was found that:
a) 3,012 students were satisfied with overall instruction system of STOU at the highest level
(92.0 %); and b) opinions of the students relating to efficiency of the faculty’ learner-centered
instruction were at the highest level ( X = 4.51) . The opinion which the students were satisfied with
at the first highest level was that the faculty disclosed the students to have self-searching knowledge
( X = 4.66), followed by the faculty had readiness, could summarize critical content to the students
in order to create learning, gave opportunity to do activities with learning exchange among
learners, could transfer content clearly and understandably, incited the students to participate in
activities, created atmosphere facilitating learning, and gave opportunity to the students to do
practical activities in actual situation or simulation.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
ในยุคปฏิรูปการศึกษา เปนชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมแหงการเรียนรู
วิธีการจัดการเรียนการสอน จึงไดปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสรางและ
พัฒนากําลังคนที่มีความสามารถ มีความคิดวิเคราะห สามารถแกปญหา และตระหนักถึงปญหาที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เมื่อมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คําวา “ผูเรียนเปนสําคัญ” ไดถูกบัญญัติขึ้นใน หมวด 4
มาตรา 22 วาดวย “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนา
ตนเองได และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ไดใหความสําคัญตอการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยกําหนดกรอบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อประเมินผลหลักสูตร
และการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในตัวบงชี้ที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ คือ “อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
เฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และการจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด
เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การเปดโอกาส
ให ผูเ รีย นมี โอกาสเลือ กเรี ย นไดห ลากหลายวิชาทั้ ง ในและนอกคณะ การเปดรายวิ ช าเลือกเสรี ที่
ครอบคลุมองคความรูตางๆ จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติ จัดทํา
โครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง”
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 23
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2551 ก.พ.ร.กําหนดให
มหาวิทยาลัยตองจัดทําเปนรายงานการวิจัยเชิงประเมินการสอนของอาจารยโดยทีมงานสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย การวิจัยในเรื่องดังกลาวจะมีสวนทําใหมหาวิทยาลัยมีรายงานการวิจัยเสนอ ก.พ.ร.ได
ครอบคลุมทุกประเด็นยอย และนําผลการวิจัยไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2551 ตอไป
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (โครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับจํานวนหนวยกิตหรือจํานวน
ชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ชุดวิชาที่เปดสอน ชุดวิชาเลือกเสรี/คนควา
อิสระ จํานวนชั่วโมง/สถิติการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวนชุดวิชาที่มีการเรียนการ
สอนทางเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร (Internet) จํ า นวนชั่ ว โมงที่ เ ป ด ให บ ริ ก ารให นั ก ศึ ก ษาใช ห อ ง
คอมพิวเตอร จํานวนผูใชบริการหองสมุด)
2.2 เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่ 23 ของ ก.พ.ร.
2.3 เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 การวิจยั ครั้งนี้มุงประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.2 กลุมผูใหขอมูล เปนคณาจารยประจําสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ทํา
หนาที่จดั การเรียนการสอน 12 สาขาวิชา จํานวน 299 คน และนักศึกษา จํานวน 3,286 คน
3.3 ตัวแปรสําคัญในการประเมิน ประกอบดวย
3.3.1 ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกอบดวย โครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียน
ในภาคปฏิบัติ จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จํานวนชั่วโมง/สถิติการ
อบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวนชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร
(Internet) จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการใหนักศึกษาใชหองคอมพิวเตอร จํานวนผูใชบริการหองสมุด
3.3.2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการสอนของคณาจารย สาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีประเด็นการพิจารณา 7 ขอ ของตัวชี้วดั ที่ 23 ของ ก.พ.ร. ประกอบดวย
1) คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเ ปาหมายของการจัดการศึกษา และหลั กสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา
2) คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
3) คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ
ลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
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4) คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
และผูเรียน
5) คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัด
ใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อ
ตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
6) คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหเต็ม
ตามศักยภาพ และคณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
7) คณาจารยมกี ารวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนา
ผูเรียน
3.3.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยทเี่ นนผูเรียน
เปนสําคัญ

4. ขอจํากัดการวิจัย
4.1 การวิจัยครั้งนี้มุงประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ทําหนาที่สอน 12 สาขาวิชาเทานั้น ไมรวมคณาจารยจากสํานัก
สถาบันที่ไมไดสอน
4.2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล การวิจัยครั้งนี้จึงมุงประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพในชวงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2551 เทานั้น

5. นิยามศัพท
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายถึง มหาวิทยาลัยเปดที่ใชระบบการศึกษาทางไกลที่
เอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถใชเวลาวางศึกษาดวยตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียนตามปกติ โดย
นักศึกษาสามารถศึกษาจากสื่อประสมประเภทสิ่งพิมพในรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝ ก
ปฏิบัติ เทปเสียงประกอบชุดวิชา และหนังสืออานประกอบตางๆ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการ
วิทยุโทรทัศน และการสอนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชา หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของ
คณาจารย ตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ประกอบดวย 1) คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 2) คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล 3) คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการ
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ถ า ยทอดความรู เพิ่ ม การปฏิ บั ติ จ ริ ง และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งผู เ รี ย น 4) คณาจารย มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 5) คณาจารยมีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของ
ผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 6) คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ และคณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน 7) คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ หมายถึง ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความ
คิดเห็นตอการเรียนการสอนในเรื่อง การถายทอดความรูของวิทยากร การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู การสรุปสาระสําคัญการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํากิจกรรรมฝกปฏิบัติ การใชเอกสาร
ประกอบการสอน ความเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการ
จัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
การวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง กิจกรรมการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ มสธ. จั ด ขึ้ น โดยยึ ด หลั ก ความสอดคล อ งกั บ ความรู ความสามารถและ
ประสบการณของผูเรียนเปนรายบุคคล
การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติ
จริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ มสธ.จัด
ขึ้นในระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผูสอนมีการลดการถายทอดความรู
เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
การสอนเสริมแบบปกติ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีขึ้นเพื่อมุงเสริม
เนื้อหาสาระในเอกสารการสอนหรือสื่ออื่น ๆ ที่นักศึกษาไดศึกษาดวยตนเอง ใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยคณาจารย มสธ. หรือผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหทําหนาที่
เปนอาจารยสอนเสริม ทั้งนี้ การเขารับฟงการสอนเสริมนักศึกษาไมตองเสียคาใชจา ยใด ๆ ทั้งสิ้น
การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมปฏิสัมพันธทางวิชาการที่มุงเนนใหนักศึกษา
ไดรับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู ทักษะ และประสบการณ ตลอดจนพัฒนาความรู ความเขาใจของ
นักศึกษาใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาจากสื่อเอกสารการสอน หรือสื่ออื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยมาแลว
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การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัย
กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของชุดวิชาประสบการณวิชาชีพทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ซึ่งแบง
ออกเปนภาคทฤษฎีโดยนักศึกษาตองเขาสอบในสนามสอบ และภาคปฏิบัติที่นักศึกษาทุกคนตองเขา
อบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดให มีระยะเวลาในการเขาอบรมจํานวน 4 ½ วัน นักศึกษาทุก
สาขาวิชาจะสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกลาวไดในภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
หรือเหลือชุดวิชาไมเกิน 3 ชุดวิชาสุดทาย ทั้งนี้กําหนดใหมีการประเมินผลคะแนนนักศึกษาระหวาง
การเขาอบรมเขมฯ และการสอบภาคปฏิบัติในสนามสอบ เทากับ 60:40
การอบรมเขมพิเศษชุดวิชา หมายถึง การจัดอบรมในชุดวิชาที่มีเนื้อหาคอนขางยากเพื่อให
ความชวยเหลือนักศึกษาที่ศึกษาชุดวิชาในโครงสรางหลักสูตรเหลือไมเกิน 3 ชุดวิชาสุดทายก็จะ
สําเร็จการศึกษาหรือนักศึกษาที่ใกลจะหมดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแตยังสอบไมผานในชุด
วิชาที่จัดอบรมเขมพิเศษมาแลวไมนอยกวา 1 ภาค การศึกษาใหมีโอกาสสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาการอบรมจํานวน 4 ½ วัน หรือ 2 ½ วัน โดยใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาที่จัดการ
อบรมเขมพิเศษในวันสุดทายของการอบรมมีการจัดสอบเพื่อประมวลผลสอบ เสมือนการเขาสอบใน
สนามสอบจริง ทั้งนี้ การเขารับการอบรมเขมพิเศษใหนักศึกษาสมัครเขาอบรมตามความสมัครใจของ
นักศึกษา
การใหคะแนน P C R (Participation Contribution Result) หมายถึง รูปแบบการประเมินผล
ที่ มสธ.ใชในการประเมินผลการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพของสาขาวิชาตางๆ ซึ่งมี
ความหมายคือ
P ยอมาจาก Participation แปลวา การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
C ยอมาจาก Contribution แปลวา การนําเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน
R ยอมาจาก Result แปลวา คุณภาพของผลงาน
คณาจารย หมายถึง อาจายประจําสาขาวิชาที่ทําหนาที่สอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 นําผลการวิจัยไปจัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 23 เพื่อเปนหลักฐาน
ยืนยันในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใน
ปงบประมาณ 2551
6.2 นําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาตางๆ และ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย เรื่ อ งประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2551 ผูวิจัยได
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความหมาย แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและขอมูลเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใช
เปนแนวทางในการศึกษา โดยลําดับเนื้อหาการนําเสนอดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.1 ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.1.1 ปณิธาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เปมหาวิทยาลัยในระบบเปด ยึดหลักการศึกษา
ตลอดชีวิต มุงพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแกผูประกอบอาชีพ และขยาย
โอกาสทางการศึกษาตอสําหรับ มัธยมศึกษา เพื่อสนองความตองการของบุคคลและสังคม ดวยการ
จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใชสื่อการสอนทางไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และวิธีการอื่น ที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียนตามปกติ
1.1.2 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเปดทางไกลชั้นนําของโลกที่ใช
ระบบการศึกษาทางไกล โดยมุงขยายโอกาสทางการศึกษาและยึดหลักการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและใหบริการที่มีคุณภาพ
1.1.3 พันธกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีภารกิจที่สําคัญที่รับใชสังคม คือ การมุงผลิตบัณฑิตทุก
ระดับเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมถึงพัฒนาชุมชน องคกร
สถาบันในสังคมเพื่อนําไปสูสงคมแหงการเรียนรูและสังคมฐานความรู มุงสรางผลการวิจัยเพื่อ
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สงเสริมและพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาไทย ตลอดจนมุงอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม (มสธ. 30 ป วันสถาปนามหาวิทยาลัย กาวไกลรับใชสังคม 2551)

1.2 การแบงสวนราชการ
มหาวิทยาลัยแบงสวนราชการออกเปนสาขาวิชาตางๆ 12 สาขาวิชา มีฐานะเทียบเทาคณะ
รับผิดชอบงานดานวิชาการ ดังนี้
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12

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

มีสถาบัน สํานักตางๆ ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุน ทําหนาที่ประสานงานการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

สํานักวิชาการ
สํานักทะเบียนและวัดผล
สํานักบรรณสารสนเทศ
สํานักบัณฑิตศึกษา
สํานักบริการการศึกษา
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักคอมพิวเตอร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนยวิทยพัฒนา จํานวน 10 ศูนย เพื่อใหบริการดานการเรียนการ
สอน และบริการวิชาการกระจายไปสูสวนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยแตละศูนยมี
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ขอบเขตการบริการครอบคลุมจังหวัดใกลเคียง 5-10 จังหวัด ดังนี้ (รายงานการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปการศึกษา 2549 ,2551:2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ลําปาง
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุบลธานี
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา

1.3 การจัดการศึกษา
1.3.1 การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใชระบบการเรียนการสอนทางไกล เพื่อถายทอด
ความรูและประสบการณแกนักศึกษา ดวยการจัดสาระของหลักสูตรเปนชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหา
สาระและประสบการณตางๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางมีระบบในรูปของชุด
การสอน เรียกวา “ชุดวิชา” ซึ่งแตละชุดวิชามีคาไมนอยกวา 6 หนวยกิตทวิภาค ชุดวิชาหนึ่งแบง
หนวยการสอนออกเปน 15 หนวย แตละหนวยการสอนใชเวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมงตอสัปดาห
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละ
ภาคการศึ ก ษาปกติมี ร ะยะเวลาไม นอ ยกว า 15 สัปดาห ในแต ละภาคการศึก ษานัก ศึก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรีจะตองลงทะเบียนเรียนอยางนอย 1 ชุดวิชาแตไมเกิน 3 ชุด
วิชา สวนระดับบัณฑิตศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนอยางนอย 1 ชุดวิชาแตไมเกิน 2 ชุดวิชา จนกวา
จะครบจํานวนชุดวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีระยะเวลาไมเกิน 3 เทาของระยะเวลา
การศึกษาที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดสอนที่ 6 ระดับ คือ
หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปและ 2 ป
หลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ปและ 3 ป
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
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หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
ทุกหลักสูตรที่เปดสอน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรอง
คุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเทากับคุณวุฒิของผูจบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยของรัฐโดยทั่วไปและหากเขารับราชการจะไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนใน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนเชนเดียวกับผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงอื่น

1.3.2 หลักสูตรที่เปดสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอน 12 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาศิลป
ศาสตร ศึกษาศาสตร วิทยาการจัดการ นิติศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ เศรษฐศาสตร มนุษยนิเวศ
ศาสตร รัฐ ศาสตร ส งเสริม การเกษตรและสหกรณ นิเ ทศศาสตร วิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร ในปการศึกษา 2550 เปดสอนจํานวน 75 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรระดับ
ประกาศนี ย บั ต ร 6 หลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 47 หลั ก สู ต ร และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอก) 22 หลักสูตร (สํานักวิชาการ 2550)
จํานวนหลักสูตร
สาขาวิชา

ปริญญา
เอก

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร
3. สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ
4. สาขาวิชานิติศาสตร
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
6. สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
8. สาขาวิชามนุษยนิเวศ
ศาสตร

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

ปริญญา ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต
โท

ปริญญา
ตรี

รวม
11
12
13
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จํานวนหลักสูตร
สาขาวิชา

ปริญญา
เอก

9. สาขาวิชารัฐศาสตร
10.สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและสหกรณ
11. สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
รวม

-

1
2

-

2
5

ประกาศ
นีย
บัตร
-

-

1

-

1

-

2

-

-

-

2

-

2

1

20

1

47

6

75

ปริญญา ประกาศนีย
โท
บัตรบัณฑิต

ปริญญา
ตรี

รวม
3
7

1.4 ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.4.1 ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใชระบบการศึกษาที่เอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถใช
เวลาวางศึกษาดวนตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียนตามปกติ เปนวิธีการศึกษาดวยระบบการศึกษาที่
เรียกวา “ระบบการศึกษาทางไกล”
ระบบการศึกษาทางไกลเปนระบบการศึกษาที่เปดโอกาสใหนักศึกษาที่อยูในทองถิ่นตางๆ
สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตามความพรอม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง จาก
สื่อประสมประเภทสิ่งพิมพในรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียงประกอบชุด
วิชา และหนังสืออานประกอบตางๆ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน และการสอน
เสริมตามศูนยบริการการศึกษา
เพื่ อช ว ยให นัก ศึก ษาสามารถศึ กษาดวยตนเองได อยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศั ย ความ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่นนอยที่สุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใชระบบการถายทอดความรู
เนื้อหาสาระ ประสบการณ รวมทั้งการประเมินผลการศึกษาดังนี้ (คูมือนักศึกษา 2550: 16-38)
1) การศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่สงใหทางไปรษณีย
ก. เอกสารการสอนประจําชุดวิชา เอกสารการสอนประจําชุดวิชาประกอบดวยคําอธิบายชุด
วิชา วัตถุประสงคของชุดวิชา รายชื่อหนวยการสอน วิธีการศึกษา ตลอดจนแผนการสอนของหนวย
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ตางๆ เนื้อหาสาระในเอกสารการสอนจัดอยูในรูปบทเรียนแบบโปรแกรม ซึ่งนักศึกษาจะตองศึกษา
เอกสารการสอนทุกหนวยอยางละเอียดพรอมทั้งทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวในแตละหนวย
ข. แบบฝกปฏิบัติประจําชุดวิชา ประกอบดวยคําชี้แจงในการใชแบบฝกปฏิบัติ รายละเอียด
เกี่ยวกับหนวยการสอน แบบประเมินผลตนเองกอนและหลังเรียน ที่วางสําหรับบันทึกสาระสําคัญ
ทํากิจกรรมและทํารายงาน รวมทั้งแบบทดสอบประจําหนวย
ค. เทปเสียง/ซีดีเสียงประจําชุดวิชา มหาวิทยาลัยไดผลิตเทปเสียง/ซีดีเสียงประจําชุดวิชาใช
คูกับเอกสารการสอน เพื่อขยายเสริมหรือสรุปเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
จัดสงใหนักศึกษาพรอมเอกสารสาระของเอกสารการสอน โดยปกติกําหนดปริมาณไมเกิน 4 มวน
หรือ 4 แผนตอชุดวิชา ความยาวมวน/แผนละ 60 นาที
ง. วีซีดีประจําชุดวิชา บางชุดวิชาที่ตองการขยายความเขาใจในเนื้อหาสาระเอกสารการ
สอนประจําชุดวิชาดวยเสียงและภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยไดผลิตวีซีดีประจําชุดวิชาขึ้น เพื่อ
เสนอเรื่องราวที่สอดคลอง เสริม เติมเต็มเนื้อหาสาระของชุดวิชา ปกติกําหนดปริมาณไมเกิน 2 แผน
ตอชุดวิชา ความยาวแผนละ 60 นาที
จ. ซีดีรอมประจําชุดวิชา มหาวิทยาลัยไดผลิตชุดการสอนดวยคอมพิวเตอรประจําชุดวิชา
ใชคูกับเอกสารการสอนมีรูปแบบการนําเสนอลักษณะมัลติมีเดียเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระที่จําเปน
ในเอกสารการสอนที่แสดงกระบวนการ สาธิต ทดลองหรือการเสนอเรื่องราวเปนกรณี ในลักษณะ
ของสื่อประสมที่เนนปฏิสัมพันธ ปกติกําหนดปริมาณไมเกิน 2 แผนตอชุดวิชา
นอกจากการศึ ก ษาจากวั สดุก ารศึก ษาส งให ท างไปรษณีย แ ล ว มหาวิ ทยาลั ย ให บริ ก าร
สื่อการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนใหกับนักศึกษาและผูสนใจในการศึกษาดวย
ระบบการเรี ย นการสอนทางไกลที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ได แ ก เทปเสี ย งประกอบชุ ด วิ ช า วี ซี ดี
ประกอบชุดวิชา ซีดีรอมประกอบชุดวิชา รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน และ
รายการ ON DEMAND ทางเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2) การศึกษาจากเทปเสียงประกอบชุดวิชา
เทปเสียงประกอบชุดวิชาเปนการเสริมเนื้อหาในชุดวิชาที่ไมซ้ํากับสื่อประจําชุดวิชา เพื่อ
จําหนายใหกับนักศึกษาและผูสนใจ โดยมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นในบางชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก หรือ
เสนอกรณีศึกษา
3) การศึกษาจากวีซีดีประกอบชุดวิชา
เชนเดียวกับเทปเสียงประกอบชุดวิชา ในบางชุดวิชา มหาวิทยาลัยไดจัดทําวีซีดีประกอบชุด
วิชาขึ้นเพื่อเสริมเนื้อหาควรรูดวยเสียงและภาพเคลื่อนไหว
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4) การศึกษาจากซีดีรอมประกอบชุดวิชา
ในบางชุดวิชามหาวิทยาลัยไดจัดทําซีดีรอม ชุดการสอนดวยคอมพิวเตอร เพื่อเสริมหรือ
ขยายเนื้อหาของชุดวิชาที่ควรรูจําหนายใหนักศึกษาและผูสนใจ โดยเนื้อหาไมซ้ํากับซีดีรอมประจํา
ชุดวิชา
5) การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยจัดใหมีรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุด
วิชาแกน หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 10 – 12 รายการ ความยาวรายการละ 20 นาที เพื่อ
เสริ ม เนื้ อ หาเป น การขยายโลกทั ศ น ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษา จากข อ มู ล และวิ ท ยากรผู มี ป ระสบการณ
นั ก ศึ ก ษาสามารถรั บ ฟ ง รายการดั ง กล า วได ต ามตารางออกอากาศรายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งที่
มหาวิทยาลัยจะจัดสงใหกับนักศึกษาทุกทานลวงหนา โดยแนบไปกับขาว มสธ.
ปจจุบันมหาวิทยาลัยใชบริการการกระจายเสียงในเครือขายของกรมประชาสัมพันธเปน
ประจําทุกวัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเครือขายเพื่อการศึกษา สงสัญญาณจาก
สถานทีแมขายที่กรุงเทพฯ ไปยังสถานียอย 11 สถานีดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สถานที่/จังหวัด
กรุงเทพพมหานคร
ลําปาง
ขอนแกน
อุบลราชธานี
สุราษฎรธานี
สงขลา
นครสวรรค
กระบี่
จันทบุรี
ระนอง
แมฮองสอน

กําลังสง/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

เวลาออกอากาศรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางสถานที่วิทยุการจายเสียง
แหงประเทศไทยเครือขาย 4 เพื่อการศึกษา แบงเปนชวงเวลาตามผังตารางออกอากาศ ดังนี้
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ตารางออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเครือขายเพื่อการศึกษาคลื่น 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.
เสาร
อาทิตย
17.00-17.30น.
มสธ.
มสธ.
จันทร
06.00-09.00 น.
มสธ.
มสธ.
มสธ.
อังคาร
มสธ.
มสธ.
มสธ.
พุธ
มสธ.
พฤหัสบดี
มสธ.
มสธ.
ศุกร
6) การศึกษาจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน
มหาวิทยาลัยจัดใหมีรายการวิทยุโทรทัศนเปนสื่อเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกน
หรือชุดวิชาเฉพาะชุดวิชาละ 3 – 5 รายการ ความยาวรายการละ 20 นาที มุงขยายเนื้อหาที่เขาใจยาก
ดวยการแสดงเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่สมจริง ถายทอดทัศนะของวิทยากรในแงมุมตางๆ โดย
มหาวิทยาลัยจะจัดสงตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศนแตละภาคการศึกษาใหนักศึกษาทุกคน
ลวงหนา โดยแนบไปกับขาว มสธ.
ตารางการออกอากาศรายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ที่ เ ป ด สอนในแตละภาคการศึ ก ษานั้ น จะ
จัดพิมพเปนแผนพับสงไปกับขาว มสธ. ใหนักศึกษาทราบลวงหนากอนเปดภาคการศึกษา ปจจุบัน
รายการของมหาวิทยาลัยแพรภาพออกอากาศ 3 สถานี ไดแก
1. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ
ออกอากาศทุกวัน เวลา 05.00 – 06.00 น.
2. สถานีวิทยุโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
ออกอากาศ
วันจันทร – วันศุกร
เวลา 18.10 – 20.00 น.
วันเสาร – วันอาทิตย
เวลา 08.30 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 15.30 น.
เวลา 16.00 – 20.00 น.
นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DLTV 8 (ชอง 88 ) สวน
นักศึกษาที่เปนสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมไดทาง UBC ชอง 55
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3. สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศทุกวัน เวลา
21.00 – 21.30 น.
นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DLTV 8 (ชอง 88 ) สวน
นักศึกษาที่เปนสมาชิก UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมไดทาง UBC ชอง 55
7) การศึกษาจากรายการ ON DEMAND ทางเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
เพื่อเพิ่มอีกชองทางในการเรียนของนักศึกษาในรายการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยได
จัดทําฐานขอมูลรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศนเปนรายการ ON DEMAND ทาง
เครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาสามารถเลือกรับฟง – รับชมรายการยอนหลัง
ไดตามตองการ โดยติดตอที่ www.stou.ac.th คลิก ที่ Media on Demand หรือคลิกที่ Webcasting
และคลิกที่ Media on Demand เพื่อสืบคนหารายการยอนหลังที่ตองการ
8) การศึกษาจากสื่อคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยผลิตสื่อคอมพิวเตอรเปนสื่อเสริมอีกสื่อหนึ่ง เรียกวาสื่อ e-Learning แบงเปน 2
รูปแบบ คือ
1) รูปแบบออนไลน โดยนักศึกษาสามารถศึกษาไดผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
www.stou.ac.th โดยคลิกที่ แบนเนอร STOU e-Learning เลือกไอคอนชุดวิชาที่เปดใหบริการ เลือก
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนและระดับการศึกษาที่ศึกษาเพื่อสํารวจชุดวิชาที่เปดสอนใหบริการใน
ภาคการศึกษานั้นๆ นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชระบบ
การใช STOU e-Learning ไดตามไอคอนตางๆ ที่ปรากฏ
2) รูปแบบออฟไลน (คอมพิวเตอรชวยสอน-CAI) โดยนักศึกษาสาสารถขอรับบริการได
โดยไมเสียคาใชจายไดที่ สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนยวิทย
พัฒนา มสธ. 10 แหงไดแกจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดลําปาง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดยะลา จังหวัดนครนายก และจังหวัด
นครสวรรค ในกรณีที่นักศึกษาไมสะดวกมาใชบริการ ณ สถานที่ที่กําหนด มหาวิทยาลัยไดจัดทํา
ซีดีรอมเพื่อจัดจําหนายใหแกนักศึกษาไดสั่งซื้อไปศึกษาดวยตนเองที่บาน
9) การบริการดานการสอนเสริม
การสอนเสริ มเปน บริการทางวิชาการที่ มหาวิทยาลั ย จัดให แ ก นักศึก ษา โดยคณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิเปนผูเสริมความรูความเขาใจเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนดวยตนเองใหกวาง
ยิ่งขึ้น ตลอดจนสรางความกระจางดวยการตอบปญหาขอสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารการ
สอนที่ศึกษา การบริการสอนเสริมดังกลาวไมบังคับใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตลอดทั้งนักศึกษา
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ไม ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยแต อ ย า งใด โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดจั ด สอนเสริ ม ในวั น เสาร -อาทิ ต ย
ศูนยบริการการศึกษาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้นักศึกษา
สามารถตรวจสอบกํ า หนดการสอนเสริ ม และสถานที่ ส อนเสริ ม ได จ ากตารางสอนเสริ ม ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะจัดสงใหพรอมกับขาว มสธ. ลวงหนากอนการสอนเสริมประมาณ 1 เดือน (รูปแบบ
และชุดวิชาสอนเสริม ดูไดจากระบบการบริการการศึกษา)
นอกจากนี้ มหาวิ ทยาลั ย ยั ง ได จั ด ให มีก ารสอนเสริ ม ทางไกลผา นดาวเทีย มอี ก ดว ย ซึ่ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับวัน/เวลา และชุดวิชาที่จะจัดสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม สํานักบริการ
การศึกษาจะแจงใหนักศึกษาทราบในแตละภาคการศึกษาผาน “ขาว มสธ.” หรือสื่ออื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
นอกจากที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอนเสริมตามปกติประจําภาคการศึกษาและจัดสอน
เสริมทางไกลผานดาวเทียมแลวนั้น มหาวิทยาลัยยังไดจัดใหมีการสอนเสริมในลักษณะของการนัด
หมายอีกดวย โดยกําหนดเกณฑในการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมายไว ดังนี้
1. ชุดวิชาที่นักศึกษาจะขอใหมหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมใหนั้น จะตองเปนชุดวิชาที่เปด
สอนเสริมตามปกติในภาคการศึกษานั้นๆ และไมไดเปดสอนเสริมปกติในจังหวัดที่นักศึกษามี
ภูมิลําเนาอยู
2. ตองมีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่ขอใหเปดสอนโดยตารางนัดหมาย
ตั้งแต 20 คนขึ้นไป (โดยแนบสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่ขอใหเปดสอนเสริม
โดยการนัดหมายดวย)
3. ในแตละจังหวัดมหาวิทยาลัยจะเปดทําการสอนเสริมโดยการนัดหมายไมเกิน 5 ชุดวิชา
4. เมื่อนักศึกษารวบรวมรายชื่อนักศึกษาครบ 20 คน แลวใหยื่นเรื่องผานชมรมนักศึกษา
มสธ. หรือศูนยบริการการศึกษา แลวแตกรณี เพื่อสงมายังสํานักบริการการศึกษา มสธ. ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งจะแจงใหนักศึกษาทราบผาน ขาว มสธ.” ทุกภาคการศึกษา
10) การศึกษาจากสื่อสอนเสริม
ก. เอกสารโสตทัศนประกอบการสอนเสริม
เอกสารโสตทัศนเปนเอกสารการสรุปเนื้อหาสาระของแตละชุดวิชาและรวบรวมประเด็น
สําคัญเพื่อประกอบการสอนเสริม และจะแจกใหกับนักศึกษาทุกคนที่ไปเขารับการสอนเสริม ณ
ศูนยบริการการศึกษา โดยไมคิดคาใชจายแตอยางใด
ข. VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน หรือ VCD สอนเสริม
VCD ดังกลาวเปนวัสดุการศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่สําคัญในเอกสาร
การสอน ประกอบดวยภาพและเสียง สําหรับรายละเอียดในการเผยแพรวัสดุการศึกษาในรูปแบบ
VCD ติดตามไดจาก “ขาว มสธ.”
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11) กิจกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ
ในชุดวิชาบางชุดนักศึกษาตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมประสบการณโดยใชเวลาศึกษา
ประมาณสัปดาหละ 2 ชั่วโมงตอ 1 ชุดวิชามหาวิทยาลัยจะจัดแหลงฝกงานภาคปฏิบัติโดยมีกิจกรรม
ที่นักศึกษาตองปฏิบัติดังตอไปนี้
ก. การปฏิบัติการในหองทดลอง ชุดวิชาบางชุดวิชานักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหเขา
หองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาหรือหนวยงาน เชน วิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เปนตน
โดยมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งบุคคลากรในหนวยงานนั้นเปนผูนิเทศกและประเมินผลการปฏิบัติการ
ของนักศึกษาตามความเหมาะสม
ข. การฝกงาน ชุดวิชาบางชุดมีลักษณะเนื้อหาที่นักศึกษาจะตองฝกงานและดูงานในสถาบัน
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ต า งๆ โดยนั ก ศึ ก ษาต อ งทํ า รายงานส ง ให ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ประกอบการ
ประเมินผลทุกครั้ง
ค. การเขารวมประชุมสัมมนา บางชุด วิชานัก ศึกษาจะตองเขาประชุมและสัมมนาทาง
วิชาการตามเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุดวิชา
ง. การเขารวมในสถานการณจําลอง ชุดวิชาบางชุด เชน ชุดวิชาในสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร นักศึกษาจะตองเขารวมในสถานการณจําลองเพื่อฝกทักษะความ
ชํานาญในการแกปญหาและการดําเนินงาน
จ. การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ในบางสาขาวิชามีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา ดังนี้
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาคหกรรมศาสตรธุรกิจ 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกธุรกิจอาหารและวิชาเอก
การโรงแรมและภัตตาคาร โดยนักศึกษาหลักสูตรวิชาเอกธุรกิจอาหารจะตองเขารับการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร และนักศึกษาหลักสูตรวิชาเอกการโรงแรมและ
ภัตตาคารจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ หลังจากสอบผานชุดวิชาการจัดการและเทคนิค
การบริการในโรงแรม และชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร ซึ่งสาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตรจะแจงสถานที่ลวงหนาสําหรับนักศึกษาที่อยูในเกณฑสมควรไดรับการฝกเสริม
ทักษะ
สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิต 12 ชุดวิชา ไดแก
ชุดวิชาการผลิตภาพยนตขั้นสูง ชุดวิชาการสรางสรรคงานโฆษณา ชุดวิชาการเขียนสําหรับสื่อ
สิ่งพิมพ ชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ชุดวิชาการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศนเบื้องตน ชุดวิชาการผลิต
รายการโทรทัศนขั้นสูง ชุดวิชาการผลิตภาพยนตรเบื้องตน ชุดวิชาการรณรงคและผลิตงานโฆษณา
ชุดวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ และชุดวิชาการสรางสรรคและผลิตงานประชาสัมพันธ
ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการผลิตอยางนอย 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาที่กลาว
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ขางตน และตองเขารับการฝกภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสรางทักษะและประสบการณในวิชาชีพนั้นๆ ซึ่ง
ทางสาขาวิชานิเทศศาสตรจะแจงวิธีการ กําหนดวัน เวลา และสถานที่เมื่อไดมีการเปดใหลงทะเบียน
ชุดวิชาดังกลาว
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการทองเที่ยว จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะโดย
ผานสื่อคอมพิวเตอร สําหรับรายละเอียดการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
จะแจงใหนักศึกษาทราบเปนรายบุคคล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีตอเนื่อง (2 ป) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 1 ชุดวิชาคือ ชุดวิชาสุขศาสตร
อุตสาหกรรมการประเมิน ประกอบดวยการฝกดวยตนเองและฝกเสริมทักษะ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร จัดใหมีการปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตอเนื่อง
(2 ป) แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จํานวน 1
ชุดวิชาคือ ชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา โดยนักศึกษาจะตองเขารับการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกลาว ซึ่งสาขาวิชาศึกษาศาสตรจะแจงกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ใหนักศึกษาทราบในแตละภาคการศึกษา
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จัดใหมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตร
ปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและ
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว จํานวน 4 ชุดวิชา ไดแก ชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก
ชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง ชุดวิชาการจัดการการผลิตพืช และชุดวิชาการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะการผลิตพืช โดยนักศึกษาจะตองเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาดังกลาว ซึ่ง
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณจะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่เมื่อมีการเปดให
ลงทะเบียนชุดวิชาดังกลาว
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดใหมีปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีตอเนื่อง (2 ป) 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพและวิชาเอกเทคโนสารสนเทศธุรกิจ
โดยนักศึกษาทั้งสองวิชาเอกตองลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะอยางนอย 2
ชุดวิชา ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะไดแจงใหนักศึกษา
ทราบในแตละภาคการศึกษา
สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร มี ชุ ด วิ ช าบางชุด ที่ต องฝ ก ปฏิบั ติเ สริม ทัก ษะในหน ว ยงานที่
ใหบริการดานสุขภาพอนามัยทั้งของรัฐบาลและเอกชน เชน สถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาล
หนวยงานบริการสาธารณสุข เปนตน ชุดวิชาที่ตองฝกปฏิบัติทางการพยาบาลจะมี 5 ชุดวิชา ซึ่งมี
วิธีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะตางๆ ดังนี้ คือ การฝกดวยตนเอง ฝกเฉพาะกรณี และฝกเสริมทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาล
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1.4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (คูมือนักศึกษา 2550)
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใชระบบการถายทอดความรู เนื้อหาสาระ
ประสบการณ ดังนี้
1) การศึกษาจากสื่อหลัก
สื่อหลัก หมายถึง สื่อสิ่งพิมพที่รวบรวมเนื้อหาสาระ มโนมติ กิจกรรมและวิธีปฏิบัติทั้งหมด
ของชุดวิชา ประกอบดวย
1.1 แนวการศึกษา เปนเอกสารคูมือการเรียนการสอนของชุดวิชา ประกอบดวย สวน
แนะนํา ขอบขาย วัตถุประสงค และวิธีการศึกษา หรือสวนที่เปนสาระปฐมนิเทศชุดวิชา สวนที่เปน
แผนการสอนประจําหนวยการสอน สาระสังเขปและกิจกรรม และสวนที่เปนขาวสาร รายละเอียด
กิจกรรม บทความอางอิง หรือสื่อสิ่งพิมพที่จําเปนและเหมาะสม
1.2 ประมวลสาระชุดวิชา เปนเนื้อหาสาระในสวนที่ทดแทนการบรรยายความ ความ
คิดเห็น ผลงานและจุดยืนของอาจารยผูสอนเกี่ยวกับเนือ้ หาสาระของชุดวิชา จัดพิมพเปนตําราชุด
ตามปกติชุดวิชาละไมเกิน 15 หนวย แตละหนวยมีเนื้อหาสาระที่จะตองใชเวลาศึกษาประมาณ 5 -15
ชั่วโมง
1.3 แผนกิจกรรมการศึกษาประจําชุดวิชา เปนเอกสารคูมือแนะแนวประกอบกิจกรรม
การศึกษาของนัก ศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะตองศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา
ประจํ า ชุ ด วิ ช าก อ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรมการศึ ก ษา เพื่ อ จะได ท ราบถึ ง รายละเอี ย ดต า งๆ ได แ ก
โครงสรางของเนื้อหาชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศึกษา การดําเนินการศึกษา งานที่กําหนดใหทํา
การสงงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเขม ตารางการศึกษาชุดวิชา
ตารางการศึกษาประจําสัปดาห และแบบฟอรมรายงาน เปนตน
2) การศึกษาจากสื่อเสริม
สื่อเสริม หมายถึง สื่อที่เสริมหรือเพิ่มเพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติม
นอกเหนือจากสื่อหลัก ประกอบดวย
2.1 สื่อสิ่ งพิมพ เป นสื่ อเอกสารที่แนะนํ าใหนักศึกษาอานเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู
นอกเหนือไปจากการศึกษาสาระสําคัญหลักจากประมวลสาระชุดวิชา เชน หนังสืออางอิงตางๆ
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยและวิทยานิพนธในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ วารสารทางวิชาการดานตางๆ
หนังสือพิมพ เปนตน
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2.2 สื่อโสตทัศน เปนสื่อที่ถายทอดเนื้อหาสาระดวยภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและ
เสียง เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อโสตทัศนที่นํามาใชเปนสื่อเสริมในการศึกษาทางไกล
ระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง สไลด เปนตน
2.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนสื่อที่ใชระบบคอมพิวเตอรมาชวยเสริมในการจัดการเรียน
การสอน เชน e-Learning นอกจากนี้ยังรวมถึงการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลของสํานักบรรณ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ประกอบดวย ฐานขอมูลของสถาบันการศึกษา
ตางๆ ในเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูล CD-ROM เปนตน
3) การศึกษาจากแหลงคนควา
การศึ ก ษาระดับบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเน น ให นั ก ศึ ก ษาคน คว าหาความรู ดว ยตนเองอยา งอิส ระ
เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห สังเคราะหสภาพเหตุการณ สภาพปญหา โดยการประยุกตแนวคิด
ทฤษฎีจากสาระในชุดวิชาที่ศึกษากับความรูที่ไดคนควาจากแหลงวิทยาการตางๆ ไดอยางเหมาะสม
และถูกตองภายใตการใหคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา การคนควาจากแหลงคนควา นักศึกษา
สามารถคนควาไดจาก หองสมุด แหลงวิทยาการตางๆ ในภูมิภาค แหลงภูมิปญญาทองถิ่น และจาก
Internet เปนตน
4) การเขารวมกิจกรรมปฏิสัมพันธ
กิจกรรมปฏิสัมพันธเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมความรู ความเขาใจและพัฒนาทักษะตางๆ ใน
สวนที่ไมสามารถถายทอดอยางสมบูรณโดยสื่ออื่น ในโอกาสเดียวกันยังเปนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสรางความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษาและคณาจารย และระหวางนักศึกษาดวยกันเอง
นอกจากนี้ยังมีแนะแนวและตอบปญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน และเพื่อปรึกษาในการทํา
ผลงาน รายงาน กิจกรรมปฏิสัมพันธมีหลายรูปแบบดังนี้
4.1 การปฐมนิ เ ทศเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป น กิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ให
นักศึกษาใหม ตองเขารับการปฐมนิเทศทุกคน ซึ่งเปนการสัมมนาแบบเขมประมาณ 2 วัน เพื่อทํา
ความเขาใจวิธีการศึกษาระดับปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนี้ยังเปนการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสรางเนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัคร
เขาศึกษา รวมทั้งการปรึกษาหารือกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อการวางแผนการเรียนรวมกัน
4.2 การสัมมนาเสริม เปนกิจกรรมที่บังคับใหนักศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรมเพื่อ
สงงานและเสนอผลงานซึ่งกําหนดไวในแผนกิจกรรมการเรียนและแนวการศึกษา นักศึกษาจะตอง
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาจารยจะใหคะแนนการสัมมนาเสริมจากผลงาน การเสนอ
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ผลงาน และการรวมอภิปราย การสัมมนาเสริมจะกําหนดไวในชุดวิชาที่ไมตองการฝกทักษะ หรือ
การเพิ่มเติมประสบการณ หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเปนการเฉพาะ
4.3 การสัมมนาเขม เปนกิจกรรมที่นัดหมายใหนักศึกษา เสนอผลงานและฝกปฏิบัติ
ระยะสั้นการจัดสัมมนาเขมจะใชกับชุดวิชาที่ตองฝกทักษะหรือเพิ่มเติมประสบการณ หรือการ
พัฒนาบุคคลิกภาพเปนการเฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสริม
5) การอบรมเข ม เสริ ม ประสบการณ ม หาบั ณ ฑิ ต /ประสบการณ วิ ช าชี พ มหาบั ณ ฑิ ต /
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
เปนกิจกรรมปจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะตอง
เขารับการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต/ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต/ประสบการณ
วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรวมฝกทักษะที่จําเปนของ
วิชาชีพและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม โดยใชเวลาในการ
อบรมประมาณ 4 วันหรือ 30 ชั่วโมง
6) การฝกอบรม/การฝกปฏิบัติตามหลักสูตรที่กําหนด
เปนกิจ กรรมที่บางหลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษามีการฝก อบรม/ฝกปฏิ บัติ ณ สถาน
ประกอบการหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมุงใหนักศึกษาไดเสริมสรางความรูและทักษะ
ที่จําเปน ที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ

1.5 ระบบการบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยตระหนักดีวานักศึกษาซึ่งกระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศอาจพบ
ปญหาบางประการในการศึกษาดวยตนเองจากระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย ไมวาจะ
เปนดานระบบการเรียนการสอนหรือดานเนื้อหาวิชาเพราะระบบนี้เปนระบบใหมสําหรับประเทศ
ไทย อีกประการหนึ่งนักศึกษาไมมีโอกาสไดพบกับผูสอนอยูเปนประจํา ไมทราบวาสถานศึกษา
หรือสถานที่ทําการของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยูนั้นมีสภาพเปนอยางไร จึงเกิดความรูสึกวาตนเอง
ตองศึก ษาตามลําพัง ขาดที่ ปรึกษา ปญหาตางๆ เหล านี้อาจจะลดนองลงดวยระบบการบริก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดจัดบริการตางๆ ดังนี้
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1.5.1 ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดตั้งศูนยบริการการศึกษาเพื่อเปนแหลงบริการการศึกษาแกนกั ศึกษา
ของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยูทั่วประเทศ อยางนอย 5 ประเภท ดังนี้
ก. ศูนยบริการการศึกษาภาค เปนศูนยบริการการศึกษาระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นโดยไดรับ
ความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสวนภูมิภาค ไดแก มหาวิทยาลัยตางๆ ในการอนุญาตให
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษาขึ้ น ณ สถาบั น การศึ ก ษานั้ น ๆ ทั้ ง นี้
ศูนยบริการการศึกษาภาคจะมีบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการการสอนเสริม
สรรหาบุคลากรในทองถิ่นเพื่อทําหนาที่สอนเสริมเฉพาะในภาคที่รับผิดชอบ จัดสนามสอบให
คําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแกนักศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพันธและใหบริการขาวสาร
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ข. ศูนยบริการการศึกษาจังหวัด เปนศูนยบริการการศึกษาประจําทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดย
ไดรับความรวมมือจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ตามนโยบายความร ว มมื อ เมื่ อ ป 2521) ในการอนุ ญ าตให
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งศูนยบริการการศึกษาจังหวัดขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมประจํา
จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนยบริการการศึกษาจังหวัดจะมีบทบาทและหนาที่รับผิดชอบในการจัด
สถานที่ที่จะใชในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ไดแก การปฐมนิเทศนักศึกษา
การสอนเสริม การสอบ การแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็น
วาเหมาะสมและเปนประโยชนแกนักศึกษา เปนแหลงบริการขาวสารและหนวยประชาสัมพันธใน
ระดับทองถิ่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนหนวยประสานงานในการติดตอระหวางนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถติดตอกับมหาวิทยาลัยไดโดยตรงอีกดวย
ค. ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ เปนศูนยบริการการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือ
ของหนวยราชการที่เกี่ยวของกับความตองการของสาขาวิชาเปนครั้งคราวตามความจําเปนที่ตองมี
การศึกษาเฉพาะอยาง เชน สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จัดตั้งศูนยบริการการศึกษา
เฉพาะกิจขึ้น ณ สํานักงานเกษตรประจําภาค และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร จัดตั้งบริการการศึกษา
เฉพาะกิจขึ้น ณ โรงพยาบาลหรือวิทยาลัยพยาบาลตางๆ ที่กระจายอยูทั่วประเทศทั้งนี้ ศูนยบริการ
การศึกษาเฉพาะกิจมีบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการใหการศึกษา ใหคําปรึกษาแนะนํา
ทางวิชาการเสริมความรูความเขาใจ ประสบการณ ฝก งาน ฝก ปฏิ บัติในหองทดลอง ฝกปฏิบัติ
ภาคสนามเฉพาะวิชา ทั้งยังเปนแหลงกลางในการสรรหาบุคลากรผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อ
เสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปนอาจารยสอนเสริม
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ง. ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ “มุม มสธ.” เปนศูนยบริการหองสมุด และสื่อการศึกษา
ไดรับความรวมมือจากสํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยการอนุญาต
ใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ง “มุม มสธ.” ขึ้นในมุมหนึ่งของหองสมุดประชาชนประจํา
จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ “มุ ม มสธ.” จะเป น แหล ง จั ด เก็ บ และ
ใหบ ริ ก ารสื่ อ การศึก ษาต า งๆ ไดแ ก เอกสารการสอนพร อ มแบบฝ ก ปฏิ บั ติที่ม หาวิ ทยาลั ย ผลิ ต
หนังสืออานประกอบชุดวิชา หนังสืออางอิง หนังสือสารคดีและความรูตางๆ เทปเสียงประจําชุด
วิชา เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง และเทปเสียงการสอนเสริม เปนตน
จ. ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. มีลักษณะเปนเครือขายของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดตั้งศูนยวิทยพัฒนา
ในระดับภูมิภาคที่เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยรวม 10 แหงทั่วประเทศ เพื่อใหบริการ
สื่อการศึกษาและบริการขาวสารขอมูลตางๆ ของมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา นักเรียน และผูสนใจใฝรู
โดยทั่ ว ไปอี ก ด ว ย ได แ ก ศู น ย วิ ท ยพั ฒ นา มสธ. นครศรี ธ รรมราช ศู น ย วิ ท ยพั ฒ นา มสธ.
อุบลราชธานี ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.
ลําปาง ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. นครนายก และศูนยวิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค
1.5.2 การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหแกนักศึกษา
ตั้งแตเริ่มสมัครเขารับการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคที่จะชวยใหนักศึกษารูจักและ
คุนเคยกับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยเร็ว สามารถศึกษาดวยตนเอง ตลอดจนพัฒนาวิธี
การศึกษาใหเหมาะสมกับตนเอง และมีโอกาสสําเร็จการศึกษาโดยผานกระบวนการใหคําปรึกษา
และแนะแนว ทั้งนี้ การบริการดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ
ดังนี้
ก. การแนะแนวการศึกษาสําหรับผูสนใจทั่วไป โดยการใหขอมูลสารสนเทศแกผูสนใจ
ศึ ก ษาต อ ใน มสธ. แนวทางการเลื อ กสาขาวิ ช าเรี ย น และแนวทางประกอบอาชี พ ในอนาคต
จัดบริการแนะแนวการศึกษาตอใน มสธ. แกนักเรียนนักศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ณ โรงเรียน
และวิทยาลัยตางๆ จัดบริการแนะแนว และนิทรรศการเคลื่อนที่รวมกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย
โรงเรียน สถาบันการศึกษา บริษัท และโรงงานตางๆ ที่ขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัย
ข. การแนะแนวการศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น โดยการให คํ า ปรึ ก ษา ข อ มู ล และ
ขาวสารแกนักศึกษาใหรูจักคุนเคยกับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดโดยเร็ว และสามารถ
ศึกษาดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อใหนักศึกษาใหมไดรับความรู และขอมูลพื้นฐานที่
จําเปนเกี่ยวกับการศึกษาดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล การวางแผนการศึกษา วิธีการศึกษา
ดวนตนเอง การวัดและประเมินผลการศึกษา ตัวอยางบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จ การพัฒนาตนเอง
ที่จะเปนประโยชนตอการเตรียมตัวศึกษาดวยตนเองในระบบการสอนทางไกล
2) งานใหคําปรึกษาติดตามและพัฒนาการเรียน เนนการใหคําปรึกษานักศึกษาเปนรายกรณี
และติดตามผลและบริการใหความชวยเหลือแกปญหาและพัฒนาในโครงการแนะแนวสําหรับ
นักศึกษาปแรกและโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนสําหรับนักศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป รวมทั้ง
โครงการบัณฑิตอาสาชวยสอนชมรมศึกษาเพื่อใหเรียนอยางมีความสุข และจบอยางมีคุณภาพ
3) สารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการแนะแนว เปนการใหบริการสารสนเทศในดาน
ตางๆ ทั้งการเรียน อาชีพ สวนตัว และสังคม รวมทั้งการจัดทํารายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุ
โทรทัศน รายการ Webcasting และสื่อวีดีทัศนตางๆ
4) ทุนการศึกษาแกนักศึกษา ทั้งทุนกูยืมและกองทุนการศึกษา มสธ. และทุนของหนวยงาน
อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาที่มีความจําเปนไดมีโอกาสในการศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา
ค. การแนะแนวการศึกษาสําหรับบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษา โดยการใหคําปรึกษา
แนะแนวและใหขอมูลการศึกษาตอในระดับสูงกวาปริญญาตรี ตลอดจนแนวทางการประกอบ
อาชีพและการพัฒนาอาชีพ
การจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้ง 3 ลักษณะนี้ จัดทั้งในลักษณะการใหบริการ
แนะแนวเปนรายบุคคลและรายกลุม ทั้งในรูปแบบของสื่อ และกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา
ไดแก
การใหบริการแนะแนวเปนรายบุคคล โดยการใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาทาง
จดหมาย โทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กระดานสนทนา คุยกับนักแนะแนว และใหคําปรึกษา
โดยตรงแกนักศึกษาที่มาพบดวยตนเอง ณ ที่ทําการมหาวิทยาลบัย และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.
การใหบริการแนะแนวเปนรายกลุม โดยการใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาโดยการ
ใชสื่อและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เชน โครงการแนะแนวนัดหมาย โครงการพัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนของนักศึกษา เอกสารแนะแนวการศึกษาคอลัมน “แนะแนวการศึกษา” ในขาว มสธ. รายการ
วิทยุกระจายเสียง ระบบ Webcasting และรายการวิทยุโทรทัศนการแนะแนวการศึกษาบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต (http://www.stou.ac.th) ของมหาวิทยาลัย
วิทยุกระจายเสียง รายการ “แนะแนวการศึกษา” ออกอากาศทุกวันจันทร ตั้งแตเวลา 15.20
– 16.00 น. ทางสถานทีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เครือขายเพื่อการศึกษา
วิทยุโทรทัศน รายการ “แนะแนวการศึกษา” ออกอากาศ ดังนี้
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1) ทางสถานี วิ ทยุ โทรทั ศน แ ห ง ประเทศไทยช อง 11 กรมประชาสั มพั น ธ ในวั น ศุ ก ร
สัปดาหของเดือน เวลา 05.40 – 06.00 น.
2) ทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV ชอง 88 ชอง 8สําหรับ
นักศึกษาที่มีจานรับดาวเทียม และนักศึกษาที่เปนสมาชิก UBC เคเบิลทีวี สามารถ
รับชมไดทาง UBC ชอง 55 ในวันอาทิตยสัปดาหที่ 2 ของเดือนเวลา 18.00 – 18.30 น.
Webcasting รายการ “คุยกับนักแนะแนว” ออกอากาศทุกวันศุกรตั้งแตเวลา11.00–12.00น.
บนเครือขายอินเทอรเน็ต (http://www.stou.ac.th)
ขาว มสธ. คอลัมน “แนะแนว” และ “สายสัมพันธ”
สิ่งพิมพตางๆ ไดแก เอกสารแนะแนวการศึกษา เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จุลสาร
“แนะแนวการศึกษา” รวมคอลัมน “แนะแนวการศึกษา” เอกสาร “ปญหานักศึกษาและแนวตอบ”
คูมือชมรมสักศึกษา มสธ. เปนตน
สื่อคอมพิวเตอร ไดแก ซีดีรอมชุด “แนะแนวการศึกษา”
สื่อวีซีดี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเฉพาะสาขาวิชา
1.5.3 การบริการหองสมุดและสารสนเทศ
มหาวิท ยาลั ย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช ได จั ด บริ การหองสมุ ด และสารสนเทศโดยนํา ระบบ
หองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการมาใชในการจัดการทุกระบบงานของหองสมุด และไดรวมมือกับ
หองสมุดของหนวยงานภานนอกในการพัฒนาและจัดบริการหองสมุดรวมกัน เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย ได ว างระบบบริ ก าร
หองสมุดและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในลักษณะเครือขายบริการใน 3 ระดับ เพื่อใหครอบคลุม
กลุมเปาหมาย นักศึกษาและผูใชบริการทั่วประเทศ ใหสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดจาก
หองสมุดและแหลงสารสนเทศตางๆ ไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น บริหารทั้ง 3 ระดับนี้จะเอื้อให
นักศึกษาสามารถเขาถึงสารสนเทศไดหลากหลายทั้งภายในเครือขายหองสมุดของมหาวิทยาลัยเอง
และแหลงสารสนเทศอื่นบนอินเตอรเน็ต บริการดังกลาวมีดังนี้
1) หองสมุดและแหลงคนควาที่สวนกลาง จัดบริการ ณ อาคารบรรณสาร ซึ่งอยูภายใน
บริเวณที่ทําการของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานในลักษณะหอสมุดกลาง รวมงานบริหารและงาน
เทคนิคห องสมุดทั้งหมดไว ที่สว นกลาง และจัด บริก ารใหแกบุคคลของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป
2) หองสมุดและแหลงคนควาระดับภาค จัดบริการ ณ ศูนยวิทยพัฒนา ซึ่งเปนหนวยงานใน
ส ว นภู มิ ภ าคของมหาวิ ท ยาลั ย กระจายอยู ต ามภาคต า งๆ ทั่ ว ประเทศ รวม 10 ศู น ย ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช นครสวรรค อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย อุดรธานี ลําปาง จันทบุรี ยะลา และ
นครนายก นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ได ร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานภายนอกจั ด ตั้ ง ศู น ย วิ ท ยบริ ก าร
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บัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 2 ศูนย เพื่อรวมมือกันจัดบริการแหลงสารสนเทศในสวนภูมิภาคที่หอสมุด
รัชมังคลาภิเษก พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคิรีขันธ และหอสมุดติณสูลานนท โรงเรียน
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
3) หองสมุดและแหลงคนควาระดับจังหวัด จัดบริการ ณ ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม
มสธ. ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในหองสมุดประชาชนประจําจังหวัดทุกจังหวัด และหองสมุดประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น 84 แหง โดยความรวมมือกับหนวยงานภานนอก เพื่อพัฒนาแหลง
สารสนเทศในชุมชนและทองถิ่นรวมกัน
1.5.4 การบริการทางวิชาการแกสังคม
หนาที่และวัตถุประสงคหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือ การใหบริการทางวิชาการแก
สั ง คมในรู ป ของการเผยแพร ค วามรู เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาของประชาชนโดยทั่ ว ไป ป จ จุ บั น ได
จั ด บริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมหลายด า นที่ สํ า คั ญ ได แ ก โ ครงการสั ม ฤทธิ บั ต ร นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อให
บริการทางวิชาการแกประชาชนในดานตางๆ อีกดวย

1.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.6.1 ระดับปริญญาตรี
1) การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดแบงลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเปน ชุดวิชาเชิงทฤษฎีและชุดวิชาเชิงปฏิบัติ
สาขาวิช าเป น ผู กํ า หนดเกณฑ ก ารให คะแนนสําหรั บ การฝก ปฏิบั ติ แ ละการสอบไลป ระจํ า ภาค
การศึกษา ตามลักษณะของแตละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ ดังนี้
ชุดวิชาเชิงทฤษฎี มีคะแนนฝกปฏิบัติไมเกินรอยละ 20 และใหคะแนนสอบไลประจําภาค
การศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ กําหนดการประเมินผลการศึกษาโดยถือคะแนนฝกปฏิบัติเปนสําคัญ และ
คะแนนสอบไลประจําภาคการศึกษาเปนสวนประกอบ โดยสาขาวิชาจะกําหนดสัดสวนของคะแนน
ตามความเหมาะสมของแตละชุดวิชา
กิจกรรมวิชาชีพ ใหกําหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น
2) การประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยใหลําดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาในแตละชุด
วิชา ดังนี้
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ลําดับขั้น
H (ไดคะแนนรอยละ 76 ขึ้นไป)
S (ไดคะแนนรอยละ 60 – 75 )
U (ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60)
I

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

หมายเหตุ สัญลักษณ I ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกําหนดใหในกรณีตอไปนี้
(1) นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบชุดวิชานั้นเปนครั้งแรกจะไดลําดับขั้น I (ยกเวนภาคการศึกษา
พิเศษจะไมมีลําดับขั้น I ) เมื่อเขาสอบซอมจะไดลําดับขั้นตามผลการสอบโดยไมมีเครื่องหมาย *
(ลําดับขั้นที่มีเครื่องหมาย * กํากับแสดงวาเคยสอบชุดวิชานั้นไมผานมาแลว) แตถาไมไดเขาสอบ
ซอม I จะเปลี่ยนเปน U โดยอัตโนมัติ หรือ
(2) การดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ กํา หนดตามหลั ก สูต รไม เ สร็ จ สมบู รณ ใ นภาคการศึก ษาที่ ไ ด
ลงทะเบียนเรียน
จากทั้ง 2 ขางตน เมื่อผูที่ไดคะแนนเกียรตินิยม H หลังจากได I ก็มีสิทธิที่จะไดรับเกียรติ
นิยมเชนเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีผลการศึกษาอยูในเกณฑ
สัญลักษณ NA ในระบบการประเมินผลการศึกษาจะกําหนดใหในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบี ย นสอบซ อ มภาคปฏิ บั ติ ชุ ด วิ ช าการผลิ ต ฯ ของสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร หรื อ ชุ ด วิ ช า
ประสบการณวิชาชีพฯ ของสาขาวิชาตางๆ และตองรอเขาอบรมภาคปฏิบัติในภาคการศึกษาถัดไป

การนับชุดวิชาสะสมเพื่อใหครบหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะนับเฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาสอบ
ไดลําดับขั้น H และ S เทานั้น โดยแตละลําดับขั้นจะมีคาดังนี้
H ของแตละชุดวิชา มีคา 4.00
S ของแตละชุดวิชา มีคา 2.30
3) กิจกรรมกอนสําเร็จการศึกษา
การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ เปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดใหกับนักศึกษา
ตามข อ กํ า หนดของหลั ก สู ต รการศึ ก ษากล า วคื อ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาของแต ล ะสาขาวิ ช าได
กําหนดใหมีชุดวิชาประสบการณวิชาชีพเปนชุดวิชาบังคับในโครงสรางหลักสูตรการศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทายและเขารับการอบรมตามจํานวนวัน เวลา
และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษาจะตอง ชําระคาอาหารและที่พักตามจํานวนที่
มหาวิทยาลัยแจงไว ซึ่งไดกําหนดการประเมินผลการเรียนชุดวิชาประสบการณวิชาชีพไว 2 สวน
คือ สอบภาคทฤษฎีตามตารางการสอนไลประจําภาคโดยกําหนดคะแนน ในสวนนี้ไวรอยละ 40
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และเขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษา
สวนนี้ไดกําหนดคะแนนในการประเมินไวรอยละ 60 และจะนําคะแนนทั้งสองสวนมารวมกัน เพื่อ
ตัดสินผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4) การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร เมื่อ
ก. สอบไดจํานวนชุดวิชาครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดอื่นๆ ของสาขาวิชา คือ
ปริญญาตรี (4 ป) ศึกษาไมนอยกวา 20 ชุดวิชา ปริญญาตรีตอเนื่อง (3 ป) ศึกษาไมนอยกวา 18 ชุด
วิชา ปริญญาตอเนื่อง (2 ป) ศึกษาไมนอยกวา 12 ชุดวิชา และประกาศนียบัตร (1 ป) ศึกษาไมนอย
กวา 5 ชุดวิชา
ข. มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ค. ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ง. ไมมีภาระหนี้สินตอมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1.1 สอบไดชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลาในหลักสูตร
1.2 ไมเคยสอบไดคะแนนลําดับขั้น U ในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร
1.3 ไมเคยเรียนซ้ําชุดวิชาใด เพื่อยกระดับคะแนน
1.4 มีชุดวิชาสะสมของลําดับขั้น H เปนจํานวนตั้งแตสามในสี่ขึ้นไป ของชุดวิชา
ทั้งหมด
(2) เกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 1.1-1.3 อีกทั้ง
เปนผูที่มี ชุดวิชาสะสมของลําดับขั้น H เปนจํานวนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของชุดวิชา
สะสมทั้งหมด
(3) ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 10/2547 เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2547
กําหนดการ ใหปริญญาเกียรตินิยมในขอ 64 (1)(ก) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 ไวดังตอไปนี้
“สอบไดชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ”
หมายถึ ง สอบได ชุ ด วิ ช าครบตามโครงสร า งหลั ก สู ต รและภายในระยะเวลาของ
หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ สํ า หรั บ กรณี ที่ ส าขาวิ ช ากํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาเรี ย นชุ ด วิ ช า
เพิ่มขึ้น เพราะผูสมัครเรียนใชวุฒิการศึกษา ไมตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด จึงไมมี
สิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมตามขอบังคับฯ ดังกลาว เนื่องจากใชเวลาศึกษาเกินกวา
ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
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(4) นักศึกษาที่ไดรับเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณหรือโอนชุดวิชาไมมีสิทธิ
ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
(5) บัณฑิตที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะไดรับเหรียญทองเกียรตินิยม และ
บัณฑิตที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะไดรับเหรียญเงินเกียรตินิยม
บัณฑิตที่ไ ดรับปริญญาเกียรติ นิย มอัน ดับหนึ่งและไดคะแนนเฉลี่ ยสะสมสูงสุดใน
สาขาวิชาหรือแขนงวิชาใดในปการศึกษาใด จะไดรับเข็มทองคําตรีศรเปนรางวัลผลการเรียนยอด
เยี่ยมในสาขาวิชาหรือแขนงวิชานั้น
1.6.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
1) การประเมินผลการศึกษาของแตละหลักสูตร
การประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินผลจาก
1) ผลงานที่มอบหมายใหทํา
2) การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา
3) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ สํ า หรั บ แผน ก หรื อ การสอบประมวลความรู แ ละ
การศึกษาคนควาอิสระสําหรับ แผน ข หากนักศึกษาที่สอบไมผานในครั้งแรกจะมีสิทธิสอบอีกหนึ่ง
ครั้งหากสอบครั้งที่สองไมผาน จะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา
4) การเขารั บ การอบรมเขมเสริ มประสบการณ มหาบั ณ ฑิต หรื อ ประสบการณ
วิชาชีพมหาบัณฑิต
การประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประเมินผลจาก
1) ผลงานที่มอบหมายใหทํา
2) การสอบชุดวิชาประจําภาคการศึกษา
3) การเข า รั บ การอบรมเข ม เสริ ม ประสบการณ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
2) การรายงานผลการศึกษา
การรายงานผลการศึกษาของชุดวิชา มหาวิทยาลัยใชระบบอักษรระดับคะแนนที่
แสดงความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษา การวัดและการประเมินผลแตละชุดวิชา (ยกเวนวิชา
วิ ท ยานิ พ นธ ก ารอบรมเข ม เสริ ม ประสบการณ ม หาบั ณ ฑิ ต /ประสบการณ วิ ช าชี พ มหาบั ณ ฑิ ต /
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต) ใหใชอักษรระดับคะแนนดังนี้
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อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D
F

ความหมาย
Excellent
Very Good
Good
Fairly Good
Fair
Poor
Failed

คะแนนตอ 1หนวยกิต
4
3.5
3
2.5
2
1
0

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่ไดอักษรระดับคะแนน D และ F ถือวาสอบไมผานและตอง
ลงทะเบียนเรียนใหมในชุดวิชานั้นจนกวาจะสอบผาน
2) นักศึกษาที่มีความประสงคลงทะเบียนเรียนใหมเพื่อยกระดับคะแบบชุดวิชาที่
สอบผานไปแลวก็สามารถทําได โดยมหาวิทยาลัยจะใชผลการศึกษาครั้งลาสุดในการรายงานผล
และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
การรายงานผลการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ การอบรมเขม
เสริ ม ประสบการณ ม หาบั ณ ฑิ ต /ประสบการณ วิ ช าชี พ มหาบั ณ ฑิ ต /ประสบการณ วิ ช าชี พ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและการสอบประมวลความรู อักษรระดับคะแนนที่ใชมีดังนี้
ความหมาย
อักษรระดับคะแนน ผลจากการประเมิน
I
Incomplete
การประเมิ น ผลไม ส มบู ร ณ เนื่ อ งจากไม ไ ด ดํ า เนิ น
กิจกรรมครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
P
Passed
สอบผานสําหรับการประเมินผลที่ไมคาดคิดคะแนน
โดยไมนําไปคิดในคะแนนเฉลี่ยสะสม
U
Unsatisfactory สอบไมผานสําหรับการประเมินผลที่ไมคิดคะแนน
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การรายงานผลการศึกษาดวยสัญลักษณอื่น มีดังตอไปนี้
อักษรระดับคะแนน
ผลจากการประเมิน
ความหมาย
W
Withdrawn
การยกเลิก ใชในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุด
วิ ช า ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ไ ว แ ล ว ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
N
Not Graded and Credited การไมนับคะแนน สําหรับชุดวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเกินกวาที่หลักสูตรกําหนด และไม
ตองการไปใชในการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
SP
Suspended
ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับ
คะแนนในภาคการศึกษาที่ผานมา
การคํานวณหนวยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสม มีวิธีการดังนี้
1) การคํานวณหนวยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมแตละภาคการศึกษาจะทําเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาแตละภาค
2) การนับจํานวนกิตสะสมเพื่อคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรใหนับคํานวณ
จากชุดวิ ชาตามหลัก สูตร แผน ก หรื อ แผน ข ที่นัก ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ทั้งนี้ ยกเว นชุด วิชา
วิทยานิพนธและชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ
3) การบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนจะบันทึกผลการ
เรียนในภาคหลังสุดตามที่เปนจริง สวนผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผานมาจะบันทึกเปน SP และ
ไมนําไปคํานวณคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม
4) การสอบวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ และการสอบประมวลความรู จะนําผลการ
สอบไปคิดคํานวณหนวยกิตสะสม แตจะไมนําไปคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
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1.7 การผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
1.7.1 แผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา(โดยสังเขป)

สาขาวิชา

ชุดวิชา
ผลิต/

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

แตงตั้ง
กก.ชุดวิชา

ดําเนินการ
ผลิต/
ปรับปรุง

จัดทําโครง
รางหนวย

ปรับปรุง
ชุดวิชา
ทําเอกสาร
ฉบับ
เพิ่มเติม

ประชุม
พิจารณา
หนวยการ
สอน
ราง 1,2

ผูเขียน
ปรับแก
หนวยการ
สอน
ราง 1,2

ผูเขียนสง
หนวยการ
สอนให
บก.

ประชุม
บูรณาการ
หนวยการ
สอน
ชุดวิชา

บก.รับหนวยการสอน
ตรวจแก ราง 2

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

3-5 ป

เอกสาร
การสอน

สํานัก
บริการ

นักศึกษา

สํานัก
พิมพ

บก.
ตรวจแก
และจัดสง
ราง 3
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1.7.2 องคประกอบ/บทบาทหนาที่คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา(บริหารชุดวิชา)
เพื่อใหการดําเนินการผลิตชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดมีประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง องคประกอบคณะกรรมการ
กลุมผลิตชุดวิชาระดับปริญญาตรี ประกอบดวย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538)
1. ประธานกรรมการ 1 คน
2. กรรมการดานเนื้อหา 6-8 คน
3. กรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา
4. กรรมการดานวัดผลการศึกษา 1 คน
5. กรรมการและบรรณาธิการ
6. เลขานุการ
รวมกรรมการทั้งสิ้นไมเกิน 11 คน ทั้งนี้ กรรมการอาจจะทําหนาที่เลขานุการหรือ
บรรณาธิการดวยก็ได
และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง องคประกอบ หนาทีแ่ ละวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2535 ดังนี้
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535)
ขอ 1 ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเสนอรายนามคณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชาตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาเห็นชอบ
แลวเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัตแิ ตงตั้ง โดยใหดําเนินการลวงหนากอนการเปดสอนอยางนอย
1 ป
ขอ 2 ใหคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา แตละคณะประกอบดวย
2.1 ประธานกรรมการ
1 คน
2.2 กรรมการและบรรณาธิการ
1 คน
2.3 กรรมการดานเนื้อหา
2-4 คน
2.4 กรรมการดานการออกแบบระบบการสอน
1-2 คน
2.5 กรรมการและเลขานุการ
1 คน
2.6 ผูชวยเลขานุการ
1 คน
รวมกรรมการทั้งสิ้นไมเกิน
9 คน
ขอ 3 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุด วิชาระดับบัณ ฑิตศึกษาตองเปนคณาจารย
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
3.1 ประธานกรรมการเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย และเปนผูทรงคุณวุฒิใน
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับชุดวิชาที่ผลิต
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3.2 กรรมการและบรรณาธิการ เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยและเปนผูทรงคุณวุฒิ
ในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุดวิชาที่ผลิต รวมทั้งตองมีทักษะในดานการใชภาษา
3.3
กรรมการดา นเนื้อ หา เปน อาจารย ห รือบุคลากรทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่เปนผูทรงคุณวุฒิในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุดวิชาที่ผลิต
3.4 กรรมการดานออกแบบระบบการสอน เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยและมี
ความรูความสามารถดานออกแบบระบบการเรียนการสอน
3.5 กรรมการและเลขานุการ เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ขอ 4 ใหคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชากําหนดกรรมการใหเปนผูผลิตเนื้อหาหรือผูรวมผลิตที่
เป น บุ ค ลากรภายในหรื อ ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และต อ งนํ า เสนอคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหความเห็นชอบกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
ผูผลิตหรือผูรวมผลิต
ขอ 5 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เริ่มวาระการดํารงตําแหนง
นับตั้งแตไดรับอนุมัติแตงตั้งจากสภาวิชาการ
ขอ 6 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสิ้นสุดวาระการดํารง
ตําแหนงหลังจากมีคําสั่งแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน
ขอ 7 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหนาที่ดังตอไปนี้
7.1 กําหนดโครงรางเนือ้ หาวิชาเปนหนวยการสอน 15 หนวย โดยแบงเนื้อหาเปน
ตอนและวางแผนการผลิต แลวเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาทราบ
7.2 พิจารณาใหความเห็นชอบในสัดสวนการผลิตเนื้อหาวิชาในกรณีที่มีผูผลิต
หลายคน ในแตละหนวยและใหความเห็นชอบการนําผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิอื่นมาใช
ประกอบชุดวิชาที่รับผิดชอบการผลิต
7.3 กําหนดผูรับผิดชอบการผลิตเนื้อหาวิชาแตละหนวยการสอน
7.4 พิจารณากําหนดรายละเอียดของสื่อปฏิสัมพันธ
7.5 พิจารณาความเหมาะสมในการใชสื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเสริม
อื่น ๆ ประกอบชุดวิชาที่รับผิดชอบ
7.6 พิจารณาใหความเห็นชอบการแบงเนื้อหาวิชาในระดับหัวเรือ่ งที่ผูรับผิดชอบการ
ผลิตเสนอมา
7.7 พิจารณารายละเอียดของแนวการศึกษาตามที่ผูรบั ผิดชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคลองกับแนวการศึกษาและวัตถุประสงคของชุดวิชา
7.8 พิจารณาเนื้อหาของประมวลสาระชุดวิชาตามที่ผูรับผิดชอบการผลิตเสนอ โดย
พิจารณาถึงความสอดคลองกับแนวการศึกษาและวัตถุประสงคของชุดวิชา
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7.9 วินิจฉัยปญหาทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบ
7.10 รายงานความกาวหนาในการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเปนรายเดือน
7.11 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตชุดวิชาที่รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชามอบหมาย
7.12 วางแผนการจัดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาของชุดวิชาที่รับผิดชอบ
7.13 พิจารณาเสนอรายชื่ออาจารยสมั มนาเสริมและสัมมนาเขมประจําชุดวิชา
7.14 พิจารณาเสนอรายละเอียดขั้นตอนในการวัดและประเมินผลการศึกษาระหวาง
การศึกษาและสอบไล
7.15 พิจารณาจัดทํารายงานการประเมินผลการใชชุดวิชาที่รับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
7.16 รายงานสถานภาพในการบริหารชุดวิชาที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเปนระยะ ๆ
7.17 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารชุดวิชาที่รับผิดชอบตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชามอบหมาย
ขอ 8 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหนาที่ผลิตชุดวิชาใหแลว
เสร็จลวงหนากอนการเปดสอนชุดวิชานั้น อยางนอย 4 เดือน
ขอ 9 ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา มีหนาที่จัดการประชุมคณะกรรมการ
ผลิตและบริหารชุดวิชาไดตามจํานวน ดังนี้
9.1 การผลิตชุดวิชา ไมเกิน 30 ครั้ง
9.2 การบริหารชุดวิชา ไมเกิน 7 ครั้ง/ภาคการศึกษา จํานวนครั้งการประชุมนี้
หมายถึงจํานวนครั้งที่มีการเบิกจายเบี้ยประชุม
ขอ 10 ใหประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีหนาที่เรงรัด
การผลิตตนฉบับชุดวิชาใหแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงานและตามมาตรการเรงรัดการผลิตชุด
วิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและบริหารชุดวิชาใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
ขอ 11 การปฏิบัติงานและการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผลิตและบริหารชุด
วิ ช าแต ล ะคณะขึ้ น ตรงต อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า สาขาวิ ช าซึ่ ง จะต อ งรายงานการ
ปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป
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2. ประเด็นการประเมินผล : ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 2551 : 212-213 )
2.1 คําอธิบาย :
2.1.1 อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึกถึงความ
แตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และการจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
มากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การ
เปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ การเปดรายวิชาเลือก
เสรี ที่ ค รอบคลุ ม องค ค วามรู ต า งๆ จํ า นวนหน ว ยกิ ต หรื อ จํ า นวนชั่ ว โมงเรี ย นในภาคปฏิ บั ติ ใ น
หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมี
หองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
2.2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนตัวบงชี้คุณภาพที่ตองอาศัย
ความละเอียดในการพิจารณาและมีลักษณะแตกตางจากตัวบงชี้อื่นๆ ที่กลาวมาแลว อยางไรก็ตาม
ตัวบงชี้นี้มีความสําคัญเนื่องจากเปนตัวบงชี้ที่จะบอกใหทราบวาสถาบันการศึกษาไดจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 22 หรือไม ซึ่งมาตรา 22 กําหนดไววา
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด”
2.2.3 การประเมินผลอาจพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณหรือการจัด
กิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน หรือจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลจากวิธีการ
อื่นๆ เชน การสังเกตการเรียนการสอน วิธีการตั้งปญหา และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมาย
ดวย
2.2 ประเด็นในการพิจารณา 7 ขอ
ประเด็นที่ 1 คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 2 คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
ประเด็นที่ 3 คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
การลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
ประเด็นที่ 4 คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน
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ประเด็นที่ 5 คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรู
ที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ประเด็นที่ 6 คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
ประเด็นที่ 7 คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน
2.3 เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
สวนใหญรอยละ สวนใหญรอยละ สวนใหญรอยละ สวนใหญรอยละ
75 ปฏิบัติได 1-2 75 ปฏิบัติได 3-4 75 ปฏิบัติได 5
75 ปฏิบัติได 6
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น

5
อาจารยประจํา
สวนใหญรอยละ
75 ปฏิบัติได 7
ประเด็น

2.4 ขอมูลที่ตองการ
ขอมูลที่แสดงใหเห็นหลักฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
เชน จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติที่แสดงถึงการใหนักศึกษาคนควาหา
ความรูตามความสนใจ การสอนแบบ Problem Based Learning, Project-Based Learning เปนตน
การทํา Senior project การสอนแบบสัมมนา และการที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเองรวมทั้งจํานวนชั่วโมงในภาคสนาม จํานวนโปรแกรม/รายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี ผลการ
วิเคราะหศักยภาพของผูเรียน และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ผลการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน และมีการนําผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
นอกจากนั้นยังรวมถึงผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน
และนํา ผลไปใช พัฒ นาผู เ รี ย น จํ า นวนรายวิชาที่ มีก ารเรีย นการสอนทางเครือข า ยคอมพิ ว เตอร
(Internet) จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการใหนิสิตนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน
เปนตน รวมถึง แผนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนศูนยรวมและมีบทบาทใน
การเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานวิจัยประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 23 เพื่อเปนหลักฐาน
ยืนยันในการประเมินตนเองของสถาบัน
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 ความหมายกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหความหมายของกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดย กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2551:155)
อาภรณ ใจเที่ยง (2551) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง
การจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงเกิดการ
พัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติ
ตอไป

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.2.1 แนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) แนวคิดนี้มีที่มาจากแนวคิด
ทางการศึกษาของ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเปนตนคิดในเรื่องของ “การเรียนรูโดยการ
กระทํา” หรือ “Learning by Doing” (Dewey 1963) อันเปนแนวคิดที่แพรหลายและไดรับการ
ยอมรับทั่วโลกมานานแลว การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทํานี้
นับวาเปนการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของผูเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” และ
เปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผูสอน” หรือ “ผูถายทอดขอมูลความรู” มาเปน “ผูจัดประสบการณการ
เรียนรู” ใหผูเรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรูวาอยูที่
ผูเรียนมากกวาอยูที่ผูสอน ดังนั้นผูเรียนจึงกลายเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน เพราะบทบาท
ในการเรียนรูสวนใหญจะอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ
หลังจากแนวคิดดังกลาวเกิดขึ้น ตอมาไดมีผูพัฒนาแนวคิดใหมๆ ขึ้นจํานวนมาก ซึ่งลวน
แตสนับสนุนแนวคิดพื้นฐานของดิวอี้ ทั้งสิ้น แนวคิดใหมๆ เหลานี้ตางชวยสงเสริมแนวคิดหลัก
ของดิวอี้ ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น กวางและหลากหลายยิ่งขึ้น
นาสนใจ และไดผลมากยิ่งขึ้น
3.2.2 โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) การที่ครูจะจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง แนวคิดที่กลาวมาขางตน เปนที่มาของชื่อ CIPPA ดังนี้
C = Construct หมายถึง การสรางความรูตามแนวคิดของ Constructivism กลาวคือ
กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาส สรางความรูดวยตนเอง ซึ่งจะทํา
ใหผูเรียนมีความเขาใจ และเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง การที่ผูเรียนมีโอกาสไดสราง
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ความรูดวยตนเองนี้ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา
I = Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธกับผูอื่นหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว กิจกรรมการ
เรียนรูที่ดี จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมปี ฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล และแหลงความรูที่
หลากหลาย ซึง่ เปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม
P = Physical Participation หมายถึง การเรียนรูมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย โดยการ
ทํากิจกรรมในลักษณะตาง ๆ ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางกาย
P = Process Learning หมายถึง การเรียนรูกระบวนการตางๆ กิจกรรมการเรียนรูที่ดี
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน
กลุม
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการ
กระบวนการพั ฒ นาตนเอง เป น ต น การเรี ย นรู ก ระบวนการเป น สิ่ ง สํ า คั ญ เช น เดี ย วกั บ การ
เรียนรู เนื้อหาสาระตางๆ การเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ เปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวม
ทางดานสติปญ
 ญาอีกทางหนึ่ง
A = Application หมายถึงการ นําความรูท ี่ไดเรียนรูไปประยุกตใช ซึง่ จะชวยใหผูเรียน
ไดรบั ประโยชนจากการเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมขึน้ เรื่อยๆ กิจกรรมการเรียนรู
ที่มีแตเพียงการสอนเนื้อหาสาระใหผูเรียนเขาใจ โดยขาดกิจกรรมการนําความรูไปประยุกตใช จะ
ทําใหผูเรียนขาดการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหการเรียนรู ไมเกิดประโยชน
เทาที่ควร การจัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชนี้ เทากับเปนการชวยให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในดานหนึ่งหรือหลายๆ ดาน แลวแตลักษณะของสาระและ
กิจกรรมที่จัด (http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=110823&Ntype=2
2551)

3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแบงรูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับการ
อุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิต
และทักษะสังคม มีปรากฏในวงการการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ดังนี้ (คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2551:155-158)
1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)
เปนรูปแบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการ
เรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา เปน
การสงเสริมใหเกิดการแกปญหามากกวาการจําเนื้อหาขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปน
กลุมและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งวิธีการนี้จะทําไดดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
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เพราะผูเรียนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดําเนินการดวยตนเองไดดี เงื่อนไขที่ทําใหเกิด
การเรียนรู ประกอบดวย ความรูเดิมของผูเรียน ทําใหเกิดความเขาใจ ขอมูลใหมได การจัด
สถานการณที่เหมือนจริง สงเสริมการแสดงออกและการนําไปใชอยางมี ประสิทธิภาพ การให
โอกาสผูเรียนไดไตรตรองขอมูลอยางลึกซึ้ง ทําใหผูเรียนตอบคําถาม จดบันทึก สอนเพื่อน สรุป
วิพากษวิจารณสมมติฐานที่ไดตั้งไวไดดี
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (individual study)
เนื่องจากผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู และความสนใจในการเรียนรูที่
แตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีเทคนิคหลายวิธี เพื่อชวยใหการจัดการเรียนในกลุมใหญ
สามารถตอบสนองผูเรียนแตละคนที่แตกตางกันไดดวย อาทิ
2.1 เทคนิคการใช Concept Mapping ที่มีหลักการใชตรวจสอบความคิดของผูเรียนวาคิด
อะไร เขาใจสิ่งที่เรียนอยางไรแลวแสดงออกมาเปนกราฟก
2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผูเรียนกับผูสอนรวมกันกําหนด เพื่อใชเปน
หลักยึดในการเรียนวาจะเรียนอะไร อยางไร เวลาใด ใชเกณฑอะไรประเมิน
2.3 เทคนิค Know –Want-Learned ใชเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ผสมผสานกับ
การใช Mapping ความรูเดิม เทคนิคการรายงานหนาชั้นที่ใหผูเรียนไปศึกษาคนควาดวยตนเองมา
นําเสนอหนาชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรมทดสอบผูฟงดวย
2.4 เทคนิคกระบวนการกลุม (Group Process) เปนการเรียนที่ทําใหผูเรียนไดรวมมือกัน
แลกเปลี่ยนความรูความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน เพื่อแกปญหาใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
“ผู เ รี ย นเป น ผู ส ร า งความรู โ ดยการอาศั ย
การเรี ย นรู แ บบนี้ มี ค วามเชื่ อ พื้ น ฐานว า
ประสบการณแหงชีวิตที่ไดรับเพื่อคนหาความจริง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญา
การศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งนักทฤษฎีสรรคนิยมไดประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษา
ดังกลาวในรูปแบบและมุมมองใหม ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ
3.1 กลุมที่เนนกระบวนการรูคิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal
Constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เปนกลุมที่เนนการ เรียนรูของมนุษย
เปนรายบุคคล โดยมีความเชื่อวามนุษยแตละคนรูวิธีเรียนและรูวิธี คิด เพื่อสรางองคความรูดวย
ตนเอง
3.2 กลุมที่เนนการสรางความรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม (Social constructivism or
socially oriented constructivist theories) เปนกลุมที่เนนวาความรู คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมี
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ขอตกลงเบื้องตนสองประการ คือ 1) ความรูตองสัมพันธกับชุมชน 2) ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคม
และประวัติศาสตรมีผลตอการเรียนรู ดังนั้นครูจึงมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
4) การเรียนรูจากการสอนแบบเอส ไอ พี (SIP)
การสอนแบบเอส ไอ พี เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝกทักษะทางการสอนใหกับ
ผูเรียนระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ และความสามารถเกี่ยวกับ ทักษะ
การสอน โดยผลที่เกิดกับผูเรียนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผลทางออม คือ การสรางความรูดวยตนเอง ความรวมมือในการ
เรียนรู และความพึงพอใจในการเรียนรู
วิธีการที่ใชในการสอน คือ การทดลองฝกปฏิบัติจริงอยางเขมขน ตอเนื่อง และเปนระบบ
โดยการสอนแบบจุลภาค มีที่ใหผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการฝกทดลองตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการ
ฝก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรูความเขาใจ ขั้นสํารวจวิเคราะหและออกแบบการฝกทักษะ ขั้น
ฝกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสรางทางสังคมของรูปแบบการสอนอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา
ในขณะที่ผูเรียนฝกทดลองทักษะการสอนนั้น ผูสอนตองใหการชวยเหลือสนับสนุนอยางใกลชิด
สิ่งที่จะทําใหการฝกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ความพรอมของระบบ
สนับสนุน ไดแก หองปฏิบัติการสอน หองสื่อเอกสารหลักสูตรและการสอน และเครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
5) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)
การเรียนรูแบบนี้เปนการใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบคน (Inquiry Instruction) การเรียนแบบคนพบ (Discovery Learning) การ
เรียนแบบแกปญหา (Problem Solving) การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) ซึ่ง
การเรียนการสอนแบบแสวงหาความรูดวยตนเองนี้ใชในการเรียนรูทั้งที่เปนรายบุคคล และ
กระบวนการกลุม
6) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน ไม
วาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักรวมมือกับแหลงงานในชุมชน รับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนรวมกัน ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดเนื้อหา กิจกรรม และ
วิธีการประเมิน

41
7) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)
การเรียนรูที่เนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเปนการเรียนที่เนน การ
แสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู และ การ
ทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจแบง
ไดเปน 4 ลักษณะใหญๆ ไดแก การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีสอน การสอนโดยผูเรียนรวมทํา
โครงการวิจัยกับอาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัยของอาจารย การสอนโดยผูเรียนศึกษา งานวิจัย
ของอาจารยและของนักวิจัยชั้นนําในศาสตรที่ศึกษา และการสอนโดยใชผลการวิจัย ประกอบการ
สอน
8) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-Based Approach)
การจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรูความคิดดวย
ตนเองดวยการรวบรวม ทําความเขาใจ สรุป วิเคราะห และสังเคราะหจากการศึกษาดวยตนเอง
เหมาะสําหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผูเรียนที่เปนผูใหญ มีประสบการณเกี่ยวกับศาสตรที่ศึกษามา ใน
ระดับหนึ่งแลว
วิธีการเรียนรูเริ่มจากการทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวัตถุประสงคของการเรียนรูตาม
แนวนี้ จากนั้นทําความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวิชา มอบหมายใหผูเรียนไป
ศึกษาวิเคราะหเอกสาร แนวคิดตามประเด็นที่กําหนด แลวใหผูเรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นตาง ๆ
แยกทีละประเด็น โดยใหผูเรียนเขียนประเด็นเหลานั้นเปนผลงานในลักษณะที่เปนแนวคิด ของ
ตนเองที่ผานการกลั่นกรอง วิเคราะหเจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเปนของตนเอง จากนั้นจึง
นําเสนอใหกลุมเพื่อนไดชวยวิเคราะห วิจารณอีกครั้ง

3.4 ลั ก ษณะของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ
(อาภรณ ใจเที่ยง 2551)
1. Active Learning เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ
กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใช
ประสาทสัมผัสตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทําหนาที่ เตรียมการจัด
บรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อสิ่งเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน
2. Construct เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวย
ตนเอง อันเกิด จากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทําให ผูเรียน
รักการอาน รักการศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการเรียนรู ซึ่ง
นําไปสู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ที่พึงประสงค
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3. Resource เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งบุคคล
และ เครื่องมือทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธ กับสิ่งแวดลอมทั้งที่
เปนมนุษย (เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตางๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการที่วา "การ
เรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ)"
4. Thinking เปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ
เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอยางมี
เหตุผล เปนตน (ทิศนา แขมมณี และคณะ 2543 : 55-59) การฝกใหผูเรียนไดคิดอยูเสมอในลักษณะ
ตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ในการ
คิด มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการคิดวิเคราะหที่จะเลือกรับและปฏิเสธขอมูล ขาวสาร
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกไดอยางชัดเจนและมี เหตุผลอัน
เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวัน
5. Happiness เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เปนความสุขที่เกิดจาก
ประการที่หนึ่ง ผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนสนใจสาระการเรียนรู ชวนใหสนใจใฝคนควาศึกษาทาทาย
ให แ สดง ความสามารถและให ใ ช ศั ก ยภาพของตนอย า งเต็ ม ที่ ประการที่ ส องปฏิ สั ม พั น ธ
(Interaction) ระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการ
ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมรวมดวยชวยกัน ทําใหผูเรียนรูสึกมีความสุขและสนุกกับ
การเรียน
6. Participation เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน วางเปาหมาย
รวมกัน และมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องที่ตรงกับความถนัดความสามารถ ความ
สนใจ ของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนและ
สามารถ ประยุกตความรูนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง
7. Individualization เปนกิจกรรมที่ผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนในวามเปนเอกัตบุคคล
ผูสอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน มุงใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพมากกวาเปรียบเทียบแขงขันระหวางกันโดยมีความเชื่อมั่นผูเรียนทุก
คนมีความสามารถในการเรียนรูได และมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน
8. Good Habit เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชน ความ
รับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ
ลักษณะนิสัยในการทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางานรวมกับผูอื่น การยอมรับผูอื่น และการ
เห็นคุณคาของงาน เปนตน
กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการเรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใชประโยชนในชีวิต
ไดมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา
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3.5 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียน จําเปนตองใชเทคนิควิธีการเรียนรู
รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนใน หลากหลายวิธีซึ่งจําแนกไดดังนี้
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 36-37)
1. การจัดการเรียนการสอนทางออม ไดแก การเรียนรูแบบสืบคน แบบคนพบแบบ
แกปญหา แบบสรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศึกษา แบบตั้งคําถามแบบใชการตัดสินใจ
2. เทคนิคการศึกษาเปนรายบุคคล ไดแก วิธีการเรียนแบบศูนยการเรียน แบบการเรียนรูดว ย
ตนเอง แบบชุดกิจกรรมดารเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอน
3. เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีตางๆ ประกอบการเรียน เชน การใชสิ่งพิมพ
ตําราเรียน และแบบฝกหัดการใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรียนชุดการสอน คอมพิวเตอร
ชวยสอน บทเรียนสําเร็จรูป
4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ ประกอบดวย การโตวาทีกลุม
Buzz การ อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุมแกปญหา กลุมติวการประชุมตาง ๆ การแสดงบทบาท
สมมติ กลุมสืบคนคูคิดการฝกปฏิบัติ เปนตน
5. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณ เชน การจัดการเรียนรูแบบมีสวน
รวม เกม กรณีตัวอยางสถานการณจําลองละคร เกม กรณีตัวอยางสถานการณจําลอง ละคร บทบาท
สมมติ
6. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ไดแก ปริศนาความคิดรวมมือแขงขันหรือกลุมสืบคน กลุม
เรียนรู รวมกัน รวมกันคิด กลุมรวมมือ
7. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ไดแก การเรียนการสอนแบบใชเวลาเลาเรื่อง
(Story line) และการเรียนการสอนแบบ แกปญหา (Problem-Solving)
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ฝายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา (2547) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เพื่อสํารวจการรับชมรายการวิทยุโทรทัศน ของ มสธ. ทางสถานี
วิท ยุ โ ทรทั ศ น ก ารศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม และศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ
ประโยชนและคุณ ภาพโดยรวมของรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ. โดยใชแ บบสอบถาม
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 57.0 มีอายุระหวาง
21-30 ป รอยละ 50.4 ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 24.0 และลูกจางบริษัทเอกชน รอยละ 25.8
เรียนในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ รอยละ 32.2 และมีที่อยูกระจายทั่วประเทศในทุกจังหวัด โดยใน
กรุงเทพมหานครอาศัยอยูมากที่สุด รอยละ 21.8
2. การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ. ทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม มีจํานวนผูชมรายการเพียง รอยละ 10.4 ไมชมรายการ รอยละ 89.6 โดยมี
เหตุผลที่ไมชมรายการคือ ไมมีเคเบิ้ลทีวี/จานรับสัญญาณดาวเทียมมากที่สุด รอยละ 79.2 รองลงมา
คือไมมีเวลาชมรายการ รอยละ 38.7 สวนผลสํารวจจากผูชมรายการ พบวาสวนใหญรับชมรายการ
ทางเคเบิลทีวีของ UBC ชอง 12 รอยละ 63.2 สวนทางจานรับสัญญาณดาวเทียม DLTV 8 ชอง 68
มีรอยละ 36.5 โดยชมรายการที่บานมากที่สุด รอยละ 81.2 รายการที่รับชมเรียงลําดับจากมากไป
นอย ไดแก รายการเวลา มสธ. รอยละ 51.9 รายการประกอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน รอยละ 48.8
รายการกฏหมายเพื่อประชาชน รอยละ 35.1 รายการสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียม รอยละ 34.6
รายการรอบรูกับ มสธ. รอยละ 30.1 รายการประกอบชุดวิชาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน รอยละ 14.1
รายการสายตรงกับ มสธ. รอยละ 11.7 รายการบริการสังคม รอยละ 11.4 และรายการแวดวง มสธ.
รอยละ 9.5 ความถี่ในการชมรายการ สวนใหญคือ 1 วัน/สัปดาห รอยละ 41.3 รองลงมา 2 วัน/
สัปดาห รอยละ 27.7 ชวงเวลาที่ชมรายการมากที่สุดในวันจันทรถึงศุกร คือ ชวงเวลา 04.00 - 06.00
น. รองลงมาชวงเวลา 19.30 - 20.00 น. รองลงมาคือ 09.00 - 09.50 น. และ 19.30-20.00 น. สําหรับ
ปญหาในการรับชมรายการ พบวาสวนใหญ ไมมีปญหา รอยละ 73.5 สวนที่ระบุวามีปญหามีรอยละ
22.1 โดยปญหาที่พบมากที่สุด คือ ไมมีอุปกรณรับสัญญาณเปนของตนเอง รอยละ 61.0
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ.
เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ไดรับความรูเพิ่มขึ้น รอยละ 76.5 ไดรับขาวสารที่เปนประโยชน
จากมหาวิทยาลัย รอยละ 61.6 ชวยใหเขาใจเนื้อหาในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น รอยละ 46.5
และรูสึกใกลชิดกับมหาวิทยาลัย รอยละ 31.8
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพโดยรวมของรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ. พบวา
นักศึกษา สวนใหญเห็นวารายการมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี รอยละ 57.8
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ฝายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา (2547) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การศึกษาเรื่องการรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ.ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทย ชอง 11 เพื่อสํารวจการรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ.ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย ชอง 11 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความนาสนใจ และประโยชนที่ไดรับของรายการ
วิทยุโทรทัศนของ มสธ. ความตองการเกี่ยวกับวันและเวลาในการชมรายการวิทยุโทรทัศนของ
มสธ. และสํารวจอุปกรณรับสื่อที่มีและสื่อเสริมประกอบการเรียนที่ตองการ โดยใชแบบสอบถาม
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.5 มีอายุ 21-30 ป รอย
ละ 52.5 ทํางานในบริษัทเอกชน รอยละ 31.1 เรียนในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ รอยละ 32.2 และมี
ที่อยูกระจายทั่วประเทศในทุกจังหวัดโดยในกรุงเทพมหานครอาศัยอยูมากที่สุด รอยละ 18.1
2. การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ.ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทย ชอง 11 มีจํานวนผูชมรายการ รอยละ 58.2 สวนที่ไมชมรายการมี รอยละ 41.8 โดยมีเหตุผลที่
ไมชมรายการมากที่สุดคือไมมีเวลาชมรายการ รอยละ 46.0 รายการที่ชมเรียงลําดับจากมากไปนอย
ไดแก รายการเวลา มสธ. รอยละ 61.7 รายการประกอบชุดวิชา รอยละ 61.2 รายการกฎหมายเพื่อ
ประชาชน รอยละ 57.9 รายการแนะแนว การศึกษา รอยละ 57.0 รายการเรียนภาษากับ มสธ. รอยละ
47.0 และรายการบริการสังคม รอยละ 37.9 ชวงเวลาที่ชมรายการมากที่สุดในวันจันทรถึงศุกรคือ
ชวงเวลา 06.00 - 06.30 น. รองลงมาคือชวงเวลา 05.30 - 06.00 น. และ 05.00 - 05.30 น. สําหรับวัน
เสารและวันอาทิตย ชวงเวลา ที่ชมรายการมากที่สุดคือชวงเวลา 07.30 - 08.00 น. รองลงมาคือ
ชวงเวลา 06.30 - 07.00 น. และ 06.00 - 06.30 น.
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความนาสนใจของรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ. พบวา
สวนใหญเห็นวารายการทุกประเภทมีความนาสนใจระดับมาก
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ. พบวา
สวนใหญเห็นวา ไดรับประโยชนจากการชมรายการทุกประเภทในระดับมาก
5. ความตองการเกี่ยวกับวันและเวลาในการชมรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ. พบวา
สวนใหญตองการชมรายการในวันจันทรถึงวันศุกรในชวงเวลา 05.00 - 07.00 น. และ 19.00 - 23.00
น. สําหรับวันเสารและวันอาทิตยในชวงเวลา 05.00 - 09.00 น. และ 21.00 - 23.00 น.
6. ผลสํารวจอุปกรณรับสื่อที่นักศึกษามีมากที่สุด ไดแก โทรทัศน รอยละ 93.8
รองลงมา วิทยุ รอยละ 76.0 เครื่องเลน VCD รอยละ 74.5 เครื่องเลนเทปเสียง รอยละ 63.6 เครื่อง
เลน CD เสียง รอยละ 53.0 เครื่องคอมพิวเตอร รอยละ 41.9 เครื่องเลนวีดิทัศน รอยละ 24.5 เครื่อง
เลน DVD รอยละ 24.3 อินเตอรเน็ต รอยละ 21.4 และอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม รอยละ 5.4
และสื่อเสริมประกอบการเรียนที่นักศึกษาตองการมากที่สุด ไดแก VCD รอยละ 62.6 รองลงมา
รายการโทรทัศน รอยละ 47.0 เทปเสียง รอยละ 40.1 CD เสียง รอยละ 28.3 รายการวิทยุ รอยละ
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20.8 CD-ROM รอยละ 14.5 DVD รอยละ 13.6 รับชม/ฟงรายการผาน Internet รอยละ 12.5
วิดีโอเทป รอยละ 8.8 e-learning รอยละ 6.5 และ Teleconference รอยละ 1.3
วาทิพย ภูสวรรคชัย และคณะ (2548) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาใน
ประเด็นดังนี้ จํานวนผูใชสื่อ การศึกษา คุณภาพสื่อการศึกษา ประโยชนที่ไดรับจากสื่อการศึกษา
ความพึงพอใจตอสื่อ การศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-30 ปประกอบ
อาชีพรับราชการ คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาในมสธ.คือระดับอนุปริญญา และเปนนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. จํานวนผูใชสื่อการศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญชมวีดิทัศน โดยชมจนจบทั้ง
มวน มีเพียงสวนนอยที่ไมชมวีดิทัศน ใหเหตุผลวา ไมมีเครื่องเลนวีดิทัศน และไมมีเวลาดู
3. คุณภาพสื่อการศึกษา พบวาคุณภาพโดยรวมของเอกสารการสอนอยูในระดับดี
และคุณภาพโดยรวมของวีดิทัศนอยูในระดับดีเชนกัน สวนความเขาใจเนื้อหานั้นนักศึกษามีความ
เขาใจในการศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอนอยูในระดับมาก 9 หนวยและระดับปานกลาง 6 หนวย
สวนการถายทอดเนื้อหาของ วีดิทัศน นักศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองใน
ระดับมาก
4. ประโยชนที่ไดรับจากสื่อการศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญไดรับความรูจาก
เอกสารการสอนในระดับมาก และนอกจากนักศึกษาจะนําความรูไปใชประโยชนในการเรียนแลว
ยังนําไปใชในชีวิตประจําวัน สวนการชมวีดิทัศนนักศึกษา เห็นวา การชมวีดิทัศนชวยใหเขาใจ
เนื้อหาชุดวิชา ในระดับมาก และทําใหไดรับความรูจากวีดิทัศนในระดับมากเชนกัน
5. ความพึงพอใจตอสื่อการศึกษา พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอเอกสารการสอน
ในระดับมาก และมีความพึงพอใจตอวีดิทัศนในระดับมากเชนเดียวกัน
6. การปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา พบวานักศึกษาเสนอใหปรับปรุงเอกสารการ
สอน 3 อันดับแรกคือ เนื้อหาเยิ่นเยอ เนื้อหาไมทันสมัย เนื้อหาอธิบายไมชัดเจน และสื่อเสริมที่
นักศึกษาตองการคือ วีซีดี สวนวีดิทัศนนักศึกษาตองการใหมีวีดิทัศนทุกหนวยเพื่อประกอบการ
เรียน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาชุดวิชาไดเปนอยางดี และควรจะมีภาพจําลองเหตุการณการ
เกิดอัคคีภัยของตึกสูงมาประกอบการเรียนดวย
วาทิพย ภูสวรรคชัย และคณะ (2548) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องตน เพื่อศึกษา
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ความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นดังนี้ จํานวนผูใชสื่อการศึกษา คุณภาพสื่อการศึกษา
ประโยชนที่ไดรับจากสื่อการศึกษา ความพึงพอใจตอสื่อการศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพ
สื่อการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-30 ป ประกอบ
อาชีพรับราชการ คุณวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาในมสธ. คือ ระดับอนุปริญญา และเปนนักศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
2. จํานวนผูใชสื่อการศึกษา พบวานักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญชมวีดิทัศน
โดยชมจนจบทั้งมวน มีเพียงสวนนอยที่ไมชมวีดิทัศนใหเหตุผลวา ไมมีเครื่องเลนวีดิทัศน
3. คุณภาพสื่อการศึกษา พบวาคุณภาพโดยรวมของเอกสารการสอนอยูในระดับดี และ
คุณภาพโดยรวมของวีดิทัศนอยูในระดับดีเชนกัน สวนความเขาใจเนื้อหานั้นนักศึกษามีความเขาใจ
ในการศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอนอยูในระดับมากเกือบทุกหนวย ยกเวนหนวยที่ 7 และหนวย
ที่ 8 นักศึกษามีความเขาใจเนื้อหาในระดับปานกลาง สวนการถายทอดเนื้อหาของวีดิทัศน นักศึกษา
เห็นวามีความเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองในระดับมาก
4. ประโยชนที่ไดรับจากสื่อการศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญไดรับความรูจาก
เอกสารการสอนระดับมาก และนอกจากนักศึกษาจะนําความรูไปใชประโยชนในการเรียนแลว ยัง
นําไปใชในการประกอบอาชีพ สวนการชมวีดิทัศนนักศึกษาเห็นวาการชมวีดิทัศนชวยใหเขาใจ
เนื้อหาชุดวิชาในระดับมาก และทําใหไดรับความรูจากวีดิทัศนในระดับมากเชนกัน
5. ความพึงพอใจตอสื่อการศึกษา พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอเอกสารการสอน
ในระดับมาก และมีความพึงพอใจตอวีดิทัศนในระดับมากเชนเดียวกัน
6. การปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา พบวานักศึกษาเสนอใหปรับปรุงเอกสารการสอน
3 อันดับแรกคือ เนื้อหาเยิ่นเยอ แบบประเมินผลตนเองไมสอดคลองกับเนื้อหา แนวตอบไมชวยแนะ
แนวการตอบคําถามเทาที่ควร และสื่อเสริมที่นักศึกษาตองการใหมีเพิ่มเติมคือ เทปเสียง ซีดี วีซีดี
เปนตน สวนวีดิทัศน นักศึกษาตองการใหมีทุกชุดวิชาและทุกหนวยการสอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจใน
บทเรียนไดดียิ่งขึ้น ควรเพิ่มสีสันและเนื้อหาใหนาสนใจมากขึ้น แปลคําศัพทอาการ ชื่อโรค
ภาษาอังกฤษใหเปนภาษาไทยดวย เพราะจะชวยใหเขาใจไดงายขึ้น
ฝายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา (2548) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ความตองการของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อเสริมประกอบการเรียน เพื่อสํารวจการรับชมรายการ
วิ ทยุ โทรทั ศนของ มสธ. และสํา รวจความตอ งการเกี่ย วกั บสื่อเสริ ม ประกอบการเรี ย น โดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา พบวาสวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
รอยละ 33.1 สาขาวิชานิติศาสตร รอยละ 19.4 และสาขาวิชารัฐศาสตร รอยละ 14.8 โดยสวนใหญ
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เปนนักศึกษาที่เขาเรียนปการศึกษา 2548 รอยละ 38.8 ปการศึกษา 2547 รอยละ 17.9 และป
การศึกษา 2546 รอยละ 12.4
2. การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ.ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทย ชอง 11 พบวามีจํานวนนักศึกษาชมรายการ รอยละ 51.9 สวนที่ไมชมรายการ มีรอยละ 48.1
วันและเวลาที่มีนักศึกษาชมรายการมากคือ ชวงเวลา 05.00 - 06.00 น. ของวันเสารและวันอาทิตย
สวนวันและเวลาที่นักศึกษาตองการชมรายการมากไดแก วันจันทรถึงวันอาทิตย ชวงเวลา 05.00 07.00 น., 19.00 - 21.00 น. และ 21.00 - 23.00 น. และ วันเสารถึงวันอาทิตย ชวงเวลา 07.00 09.00 น., 09.00 - 11.00 น. และ 17.00 - 19.00 น.
3. การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ.ทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม พบวามีจํานวนนักศึกษาชมรายการ รอยละ 3.6 เทานั้น สวนที่ไมชมรายการ
มีรอยละ 96.4 วันและเวลาที่มีนักศึกษาชมรายการมาก สวนใหญเปนชวงเวลาในวันเสารและวัน
อาทิตย ไดแก ชวงเวลา 08.30 - 09.00 น., 09.00 - 10.00 น., 10.00 - 11.00 น., 18.00 - 19.00 น. และ
19.00 - 20.00 น. สวนวันและเวลาที่นักศึกษาตองการชมรายการมากไดแก วันจันทรถึงวันอาทิตย
ชวงเวลา 05.00 - 07.00 น., 17.00 - 19.00 น., 19.00-21.00 น. และ 21.00-23.00 น. และวันเสารถึง
วันอาทิตยชวงเวลา 07.00 - 09.00 น. และ 09.00 - 11.00 น.
4. ความตองการเกี่ยวกับสื่อเสริมประกอบการเรียน พบวา สื่อเสริมที่นักศึกษา
ตองการมากที่สุด ไดแก VCD รอยละ 58.8 รองลงมา รายการโทรทัศน รอยละ 41.4 เทปเสียง รอย
ละ 36.9 CD เสียง รอยละ 26.2 รายการวิทยุ รอยละ 26.0 DVD รอยละ 19.6 CD-ROM รอยละ 14.7
รับชม/ฟงรายการผาน Internet รอยละ 14.6 วีดิโอเทป รอยละ 14.1 e-Learning รอยละ 7.0 และ
Teleconference รอยละ 6.9 สวนความตองการชุดรับสัญญาณดาวเทียม พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่
ตองการ รอยละ 28.3 สวนที่ไมตองการมี รอยละ 50.2 และไมตอบ รอยละ 21.5 สําหรับคาใชจายชุด
รับสัญญาณดาวเทียมที่นักศึกษาสามารถรับภาระไดอยูที่จํานวนเงิน 9,000 บาท รอยละ 77.2
งานบริการการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค สํานักบริการการศึกษา
(2549:59) ไดทําการวิจัยเรื่อง สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาคการศึก ษาที่ 2/2548 เพื่อเปน ขอมูลพื้ นฐานที่นําไปสูการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงหรือพัฒ นา
รูปแบบการสอนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปนขอมูลที่นําไปใชประโยชนในการจัดกิจกรรม
สอนเสริมได การวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลชุดวิชาที่มีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2548 จํานวน 8 สาขาวิชา รวม
34 ชุดวิชา พบวาสวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร รอยละ 19.02 สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและสหกรณ รอยละ 11.44 และสาขาวิชารัฐศาสตร รอยละ 9.49
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2. ชุดวิชาที่มีจํานวนนักศึกษาที่เขารับการสอนเสริม พบวา สาขาวิชาศิลปศาสตร
สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รอยละ 8.66 และ
ชุ ด วิ ช าคณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ สั ง คมศาสตร ร อ ยละ 8.67 สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ ส ว นใหญ มี
นักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ รอยละ 11.84 และชุดวิชาสถิติธุรกิจ
และวิเคราะหเชิงปริมาณ รอยละ 11.95 สาขาวิชานิติศาสตร สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอน
เสริมในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 รอยละ 35.49 สาขาวิชารัฐศาสตร สวนใหญมีนักศึกษาเขารับ
การสอนเสริมในชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร รอยละ 12.52 สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชาสถิติเศรษฐศาสตรและธุรกิจ รอย
ละ 11.30 สวนสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สงเสริมเกษตรและสหกรณ และพยาบาลศาสตร
มีเปดสอนเสริมเพียงชุดวิชาเดียว
งานบริการการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค สํานักบริการการศึกษา
(2549:87) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ภาคการศึกษาที่ 1/2549 เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับฟงการสอนเสริม ตลอดจนเพื่อใหอาจารยสอนเสริมได
รับทราบขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา
ใหมากยิ่งขึ้น โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
สาวิ ช าที่ มี ก ารสอนเสริ ม ในภาคการศึ ก ษา 1/2549 จํ า นวน 9 สาขาวิ ช า ได แ ก
สาขาวิชาศิลปศาสตร นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ นิติศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ เศรษฐศาสตร
รัฐศาสตร สงเสริมการเกษตรและสหกรณ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยระดับความพึง
พอใจภาพรวมของนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่มีตออาจารยสอนเสริมและกิจกรรมการสอนเสริม ใน
ระดับมาก
งานบริการการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค สํานักบริการการศึกษา
(2550:97) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ภาคการศึกษาที่ 2/2549 เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับฟงการสอนเสริม ตลอดจนเพื่อใหอาจารยสอนเสริมได
รับทราบขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา
ใหมากยิ่งขึ้น โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
สาวิชาที่มีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2549 จํานวน 7 สาขาวิชา โดยระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตออาจารยสอนเสริมและกิจกรรมการสอนเสริม ในภาพรวมของ
สาขาวิชาจากมากไปนอยตามลําดับ ไดแก สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ รอยละ 4.49
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 4.29 สาขาวิชาศิลปศาสตร รอยละ 4.26 สาขาวิชานิติศาสตร
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รอยละ 4.20 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร รอยละ 4.13 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รอยละ 4.12 และ
สาขาวิชารัฐศาสตร รอยละ 4.11 พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค (2550:6) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานขอมูล ครั้งที่ 1 ประจําภาคการศึกษาที่
2/2549 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 96408 โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 84.55 ดานอุปกรณที่ใชใน
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 84.40 ดานกําหนดการและการฝก
ปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 85.40 ดานเอกสารคูมือการเขารับการฝก
ปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 84.13 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การใหบริการการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา ในระดับมาก รอยละ 82.20 ความพึงพอใจตอวิทยากร
ในระดับมาก รอยละ 89.73 ความพึงพอใจตอวิทยากรกลุม ในระดับมากที่สุด รอยละ 91.16 และ
ความพึงพอใจตอผูชวยวิทยากร ในระดับมากที่สุด รอยละ 90.96 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล อยูในระดับมาก รอย
ละ 86.36
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค (2550:6) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานขอมูล ครั้งที่ 2 ประจําภาคการศึกษาที่
2/2549 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 96408 โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 82.60 ดานอุปกรณที่ใชใน
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 83.40 ดานกําหนดการและการฝก
ปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 84.80 ดานเอกสารคูมือการเขารับการฝก
ปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 79.20 ความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการใหบริการการจัดฝ กปฏิ บัติของนักศึกษา ในระดับมาก รอยละ 82.30 ความพึงพอใจตอ
วิทยากร ในระดับมาก รอยละ 88.20 ความพึงพอใจตอวิทยากรกลุม ในระดับมากที่สุด รอยละ
90.80 และความพึงพอใจตอผูชวยวิทยากร ในระดับมาก รอยละ 88.60 สรุปภาพรวมระดับความพึง
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พอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล อยูในระดับมาก
รอยละ 84.97
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค (2550:6) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานขอมูล ครั้งที่ 3 ประจําภาคการศึกษาที่
2/2549 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 96408 โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 74.40 ดานอุปกรณที่ใช
ในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 76.90 ดานกําหนดการและ
การฝกปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 77.20 ดานเอกสารคูมือการ
เขารับการฝกปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 75.45 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการใหบริการการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา ในระดับปานกลาง รอยละ 75.40
ความพึงพอใจตอวิทยากร ในระดับมาก รอยละ 82.00 ความพึงพอใจตอวิทยากรกลุม ในระดับมาก
รอยละ 84.72 และความพึงพอใจตอผูชวยวิทยากร ในระดับมาก รอยละ 82.60 สรุปภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล อยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 78.68
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค (2550:5) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานขอมูล ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549
ณ เรือนจํากลางคลองเปรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 96408 โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 73.40 ดานอุปกรณที่ใช
ในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 70.40 ดานกําหนดการและ
การฝกปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 74.60 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา ในระดับปานกลาง รอยละ 68.26 ความพึง
พอใจตอวิทยากร ในระดับปานกลาง รอยละ 79.40 และความพึงพอใจตอผูชวยวิทยากร ในระดับ
มาก รอยละ 80.40 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุด
วิชาการจัดการระบบฐานขอมูล อยูในระดับปานกลาง รอยละ 74.20
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หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค (2550:5) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานขอมูล ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549
ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 96408 โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รอยละ 91.00 ดานอุปกรณที่ใช
ในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก รอยละ 82.66 ดานกําหนดการและการ
ฝก ปฏิบัติของนักศึกษา มี ความพึงพอใจ ในระดั บปานกลาง รอยละ 68.48 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา ในระดับมาก รอยละ 83.84 ความพึงพอใจ
ตอวิทยากร ในระดับมากที่สุด รอยละ 92.33 ความพึงพอใจตอผูชวยวิทยากร ในระดับมากที่สุด
รอยละ 91.88 และความพึงพอใจตอเจาหนาที่ ในระดับมากที่สุด รอยละ 90.60 สรุปภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล อยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ 90.60
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค (2550:5) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ ศูนย
ฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรับทราบความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ โดยใชแบบสอบถาม
การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 71.20 ดานอุปกรณที่ใช
ในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับนอย รอยละ 65.20 ดานกําหนดการและการ
ฝก ปฏิบัติของนั กศึ กษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 75.00 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการการจัดฝกปฏิบัติ ของนักศึกษา ในระดับปานกลาง รอยละ 75.40 ดาน
เอกสารคูมือการเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ในระดับปานกลาง รอยละ 75.00 ความพึงพอใจตอ
หัวหนาวิทยากร ในระดับมาก รอยละ 85.20 ความพึงพอใจตอวิทยากรกลุม ในระดับมาก รอยละ
86.40 และความพึงพอใจตอวิทยากรบรรยายพิเศษ ในระดับมาก รอยละ 83.00 สรุปภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ อยูในระดับมาก
รอยละ 83.00
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หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการ
การศึกษาประจําภูมิภาค (2550:5) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพพื้นนูนและพื้นราบ ประจําภาคการศึกษา
ที่ 2/2549 ณ ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 97404 กระบวนการ
พิมพพื้นนูนและพื้นราบ โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะในดานตางๆ ไดแก ดาน
สถานที่จัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 75.45 ดานอุปกรณที่ใช
ในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 74.80 ดานกําหนดการและ
การฝกปฏิบัติของนักศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง รอยละ 78.68 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการการจัดฝกปฏิบัติของนักศึกษา ในระดับปานกลาง รอยละ 78.60 ดาน
เอกสารคูมือการเขารับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ในระดับมาก รอยละ 83.00 ความพึงพอใจตอ
หัวหนาวิทยากร ในระดับมากที่สุด รอยละ 93.40 ความพึงพอใจตอวิทยากรกลุม ในระดับมากที่สุด
รอยละ 93.20 และความพึงพอใจตอวิทยากรบรรยายพิเศษ ในระดับมากที่สุด รอยละ 90.20 สรุป
ภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชากระบวนการพิมพพื้น
นูนและพื้นราบ อยูในระดับมาก รอยละ 84.00
จิราภรณ สุวรรณวาจกกสิกิจ (2550:12) ไดทําการวิ จัยเรื่อง การประเมินการจั ด
กิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสําหรับวิทยุกระจายเสียง ภาค
การศึกษาที่ 1/2549 เพื่อประเมินกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา สํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอพัฒนาการดานทักษะการพูดผานสื่อวิทยุกระจายเสียง และสํารวจวิธีการดําเนินการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาดวยตนเองของนักศึกษา และนําผลที่ไดไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาฯ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดง
สําหรับวิทยุกระจายเสียง ในภาคการศึกษา 2/2549 พบวาสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 62.96 โดย
กลุมอายุ จากมากที่สุด ระหวาง 18-25 ป รอยละ 40.72 สวนใหญมีอาชีพ ที่ไมเกี่ยวของกับงาน
วิทยุกระจายเสียง รอยละ 77.76 และไมมีประสบการณการพูดทางวิทยุกระจายเสียง รอยละ 70.37
2. ผลการประเมิน กิ จ กรรมการฝก ปฏิบัติเ สริมทั ก ษะด ว ยตนเอง ประกอบด ว ย 9
กิจกรรม ไดแก การประกาศ อานขาว อานบทความ อานสารคดี เลานิทาน แสดงละคร อานสปอต
พูดคุยกับผูฟง การดําเนินรายการเพลง และการสัมภาษณ โดยนักศึกษาความคิดเห็นตอกิจกรรม
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเอง ดังนี้
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2.1 ผลการประเมินกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเองจากนักศึกษา มี
ความคิดเห็น ดังนี้
2.1.1 ความชัดเจนของคําสั่งในแตละกิจกรรม สวนใหญมีความเห็นวาคําสั่ง
ในแตละกิจกรรมที่มอบหมายงานนักศึกษามีความชัดเจนมาก รอยละ
85.18
2.1.2 ความเหมาะสมของจํานวนกิจกรรม สวนใหญมีความเห็นวาจํานวน
กิจกรรมที่กําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 9 กิจกรรม มีความ
เหมาะสมมาก รอยละ 85.18
2.1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากิจกรรมที่กําหนดใหปฏิบัติ สวนใหญมี
ความเห็นวาเนื้อหาทั้งสิ้น 9 กิจกรรม มีความเหมาะสมมาก รอยละ
81.48
2.2 ผลการประเมินกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเองจากวิทยากรกลุม
มี ค วามคิ ด เห็ น ว า กิ จ กรรมการฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะด ว ยตนเองมี ค วาม
เหมาะสมดีแลว
3. ผลการประเมิ น กิ จ กรรมการฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะภาคสนาม ประกอบด ว ย 5
กิจกรรม ไดแก การอานขาว อานบทความ อานสารคดี เลานิทาน และการดําเนินรายการเพลง
3.1 ผลการประเมินกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามจากนักศึกษา มี
ความคิดเห็น ดังนี้
3.1.1 ความเหมาะสมของจํานวนกิจกรรมที่กําหนดใหปฏิบัติ สวนใหญมี
ความเห็ น ว า จํ า นวนกิ จ กรรมรวมทั้ ง สิ้ น 5 กิ จ กรรมที่ กํ า หนดให
นักศึกษาปฏิบัติมีความเหมาะสมมาก รอยละ 81.48
3.1.2 ความเหมาะสมของเนื้อหากิจกรรมที่กําหนดใหปฏิบัติ สวนใหญมี
ความเห็นวาเนื้อหากิจกรรมที่กําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติ ไดแก การ
อานขาว อานบทความ อานสารคดี เลานิทาน และการดําเนินรายการ
เพลง มีความเหมาะสมมาก รอยละ 85.18
3.1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝ ก แต ล ะกิ จ กรรม ส ว นใหญ มี
ความเห็นวาระยะเวลาการฝกอานขาว อานบทความ อานสารคดี เลา
นิท าน และการดํ า เนิ น รายการเพลง มี ค วามเหมาะสมมาก ร อ ยละ
74.07, 74.07, 62.96, 62.96 และ 66.66 ตามลําดับ
3.1.4 ความเหมาะสมของวิธีการฝกปฏิบัติ ไดแก การบรรยาย การสาธิต การ
เตรียมตนเอง การฝกปฏิบัติ และการวิจารณ สวนใหญมีความเห็นวา
วิธีการฝกปฏิบัติมีความเหมาะสมมาก รอยละ 74.07
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3.1.5 ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ วิ ท ยากรบรรยายในการฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ
ภาคสนาม สวนใหญมีความเห็นวาวิทยากรบรรยายในการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะภาคสนามมีความเหมาะสมมาก รอยละ 81.48
3.1.6 ความคิดเห็นที่มีตอวิทยากรประจํากลุมในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
ภาคสนาม สวนใหญมีความเห็นวาวิทยากรกลุมในการฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะภาคสนามมีความเหมาะสมมาก รอยละ 85.18
3.1.7 ความคิด เห็ น ที่มี ต อเนื้อหาสื่ อวีดิ ทัศน ใ นการฝก ปฏิ บั ติเ สริมทั ก ษะ
ภาคสนาม ไดแก การเปนดีเจ การดําเนินรายการเพลงลูกทุง การเลา
นิทาน และการแสดงละคร มีความเหมาะสมมาก รอยละ 74.07, 70.37,
74.07 และ 62.96 ตามลําดับ
3.1.8 ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ การปฐมนิ เ ทศในการฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ
ภาคสนาม สวนใหญมีความเห็นวาการปฐมนิเทศมีความเหมาะสมมาก
รอยละ 70.37
3.1.9 ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมกลุมสัมพันธในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
ภาคสนาม สวนใหญมีความเห็นวากิจกรรมกลุมสัมพันธเหมาะสมมาก
รอยละ 70.37
3.2 ผลการประเมินกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามจากวิทยากรกลุม
มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม พบวาจํานวน
กิจกรรม เนื้อหากิจกรรม ระยะเวลาการฝก วิธีการฝกปฏิบัติ เนื้อหาสื่อวีดิทัศน
วิทยากรบรรยายมีความเหมาะสม สวนการใหคะแนนกิจกรรมควรปรับโดย
แยกเปน คะแนนกิจกรรมแตละกิจกรรมและคะแนน P/C/R
4. ความคิดเห็นตอพัฒนาการดานทักษะการพูดผานสื่อวิทยุหลังการฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะดวยตนเอง พบวา การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชวยเพิ่มพูนทักษะการพูดทางวิทยุในระดับมาก
รอยละ 88.88 และการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชวยเสริมสรางความมั่นใจในการพูดทางวิทยุในระดับ
มาก รอยละ 85.18
5. ความคิดเห็นตอพัฒนาการดานทักษะการพูดผานสื่อวิทยุ หลังการฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะที่ มสธ. พบวา การฝกปฏิบัติเสริมทักษะที่มสธ. ชวยเพิ่มพูนทักษะการพูดทางวิทยุ ในระดับ
มาก รอยละ 100 และการฝกปฏิบัติเสริมทักษะที่ มสธ. ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการพูดทาง
วิทยุ ในระดับมาก รอยละ 92.59
6. การนําการฝกปฏิบัติเสริมทักษะไปประยุกตใช มีความเห็นวา การฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะสามารถนําไปประยุกตใชไดในระดับมาก รอยละ 85.18
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7. วิธีการดําเนินการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเองของนักศึกษา กอนมาเขารับการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะที่ มสธ. ดังนี้
7.1 การศึกษาหลักการจากเอกสารการสอนกอนการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวย
ตนเอง สวนใหญไดศึกษาหลักการจากเอกสารการสอนกอนการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะดวยตนเอง รอยละ 77.77
7.2 การนําหลักการมาประยุกตใชในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวนตนเอง สวน
ใหญไดนําหลักมาประยุกตใชในการฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเอง รอยละ
96.29
7.3 การฝกฝนทํากิจกรรมซ้ําๆ เพื่อใหเกิดทักษะ สวนใหญไดฝกฝนทํากิจกรรม
ซ้ําๆ เพื่อใหเกิดทักษะ รอยละ 70.37
7.4 การฝ ก ปฏิบั ติเสริมทัก ษะดว ยตนเองเปน ประจํ าตอเนื่ องทั้ ง ภาคการศึ ก ษา
พบวา นักศึกษาเกินกวาครึ่งมิไดฝกปฏิบัติเสริมทักษะดวยตนเองเปนประจํา
ตอเนื่องทั้งภาคการศึกษา รอยละ 55.55 และนักศึกษาที่ไดฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะดวยตนเองเปนประจําตอเนื่องทั้งภาคการศึกษา รอยละ 44.44
ฐปนรรต พรหมอิ น ทร (2550:61) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การติ ด ตามนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อศึกษาสถานภาพทั่วไป
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ติดตามนักศึกษาเรื่องการใชประโยชน
ของความรูและประสบการณที่ไดรับจากการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนของ มสธ. โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต พบวา
สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 72.5 กําลังศึกษาอยู รอยละ 72.5 และประกอบอาชีพรับราชการ รอย
ละ 66.9 โดยกลุมที่มีจํานวนมากที่สุดอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 34.3 มีประสบการณในการ
ทํางาน 20 ปขึ้นไป รอยละ 36.4 และมีภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง รอยละ 35.6
2. นักศึกษา มีความรู ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน/ความพึงพอใจ
ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมเฉลี่ยในระดับมาก โดย
ลําดับแรกคือ ความรูเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล
3. นั ก ศึ ก ษา มี ทั ก ษะที่ ไ ด รั บ จากการเรี ย นที่ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
ภาพรวมเฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรกคือ ดานความกระตือรือรนในการศึกษาคนควาและติดตาม
ความรูใหมที่เกี่ยวของกับอาชีพและการดํารงชีวิต
4. นักศึกษา มีความคิดเห็นวาตนมีคุณสมบัติความเหมาะสมกับงานที่ทําภาพรวม
เฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรก คือ ดานความรับผิดชอบในหนาที่
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5. นักศึกษา ไดรับความรูจากสื่อหลักระหวาศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรกคือ ประมวลสาระชุดวิชา
6. นักศึกษา ไดรับความรูจากสื่อเสริมระหวาศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ เอกสาร/บทความ
และแผนกิจกรรม
7. นั ก ศึ ก ษา ได รั บ ความรู จ ากสื่ อ กิ จ กรรมปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรกคือ
การสัมมนาเสริม
8. นักศึกษา ใชสื่อหลักระหวางศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรกคือ ประมวลสาระชุดวิชา
9. นักศึกษาใชสื่อเสริมระหวางศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ภาพรวมเฉลี่ยในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ เอกสาร/บทความ
10. ปญหาที่นักศึกษา ประสบในระหวางการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ผูตอบแบบสอบถามประสบปญหาในระหวางการเรียน
ภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยลําดับแรกคือ ปญหาหนาที่การงาน
11. นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ เชน การสัมมนาเสริม/
สัมมนาเขม อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประมวลสาระชุดวิชา คุณภาพเอกสาร
การสอน สื่อเสริม การลงทะเบียน การสอน ความลาชาในการดําเนินการตางๆ การนําความรูไปใช
การติดตอกับมหาวิทยาลัย และความภาคภูมิใน เปนตน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข อ เสนอแนะ คื อ 1) เพิ่ ม กลุ ม เป า หมายที่ เ ป น เพศหญิ ง และ
ประชาสัมพันธออกไปในภาคอื่นๆ โดยเฉพาะภาพตะวันตกและภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 2) ควรมีการ
ใหความรู ความเขาใจในขั้นตอนกอนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 3) ในทักษะดานการปฏิบัติงานควร
สงเสริม กระตุนใหมีการใชเหตุผลมากขึ้น 4) ความเหมาะสมของบัณฑิตกับงานที่ทํา ควรสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม/การเรียนการสอนที่เนนการถายทอดความรูใหผูอื่นมากขึ้น 5) ปริมาณการไดรับ
ความรูจากสื่อเสริม ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธถึงชองทางสื่อวิทยุใหเพิ่มมากขึ้น 6) ปริมาณ
การไดรับความรูจากกิจกรรมปฏิสัมพันธในประเด็นการขอคําปรึกษาจากอาจารยประจํากลุมควร
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชชองทางดังกลาวเพิ่มมากขึ้น 7) ปริมาณการใชสื่อเสริม ควรมีการ
สงเสริม ประชาสัมพันธใหมีการใชสื่อเพิ่มมากขึ้น 8) ควรมีการใหคําแนะนําในการบริหารเวลา
สําหรับภาระการเรียนและภาระหนาที่การงานแกผูที่ประสบปญหาดังกลาว
งานบริการการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค สํานักบริการการศึกษา
(2550:94) ไดทําการวิจัยเรื่อง สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ภาคการศึกษาที่ 2/2550 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่นําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
รูปแบบการสอนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปนขอมูลที่นําไปใชประโยชนในการจัดกิจกรรม
สอนเสริมได การวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลชุดวิชาที่มีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2550 จํานวน 7 สาขาวิชา รวม
30 ชุดวิชา พบวาสวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร รอยละ 16.29 สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและสหกรณ รอยละ 11.10 และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร รอยละ 9.94
2. ชุดวิชาที่มีจํานวนนักศึกษาที่เขารับการสอนเสริม พบวา สาขาวิชาศิลปศาสตร
สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รอยละ 6.61 ชุดวิชา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต รอยละ 5.51 และอารยธรรมมนุษย รอยละ 5.44
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
รอยละ 11.79 และชุดวิชาสถิติธุรกิจและวิเคราะหเชิงปริมาณ รอยละ 11.99 สาขาวิชานิติศาสตร
สวนใหญมีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมในชุดวิชากฎหมายวิธี สบัญญัติ 3 รอยละ 28.38 สาขาวิชา
รั ฐ ศาสตร ส ว นใหญ มี นั ก ศึ ก ษาเข า รั บ การสอนเสริ ม ในชุ ด วิ ช าหลั ก และวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร รอยละ 10.21 สวนสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เศรษฐศาสตร สงเสริมเกษตร
และสหกรณ มีเปดสอนเสริมเพียงชุดวิชาเดียว
งานบริการการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค สํานักบริการการศึกษา
(2551:86) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ภาคการศึกษาที่ 2/2550 เพื่อ
รับทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับฟงการสอนเสริม ตลอดจนเพื่อใหอาจารยสอนเสริมได
รับทราบขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา
ใหมากยิ่งขึ้น โดยใชแบบสอบถาม การวิจัยสรุปไดดังนี้
สาขาวิชาที่มีการสอนเสริม ในภาคการศึกษา 2/2550 จํานวน 7 สาขาวิชา โดยระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตออาจารยสอนเสริมและกิจกรรมการสอนเสริม ในภาพรวมของ
สาขาวิชาจากมากไปนอยตามลําดับ ไดแก สาขาวิชาศิลปศาสตร รอยละ 4.27 สาขาวิชานิติศาสตร
รอยละ 4.17 สาขาวิชารัฐศาสตร รอยละ 4.16 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รอยละ 4.05 สาขาวิชา
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ รอยละ 3.89 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร รอยละ 3.79 และสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 3.78 พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
******************************************

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่
23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ผูวิจัยนําเสนอขอมูลดังนี้
1. การกําหนดประชากร/กลุมตัวอยาง/กลุมผูใหขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากร/กลุมตัวอยาง/กลุมผูใหขอมูล
1.1 ประชากร คือ คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
จากคณาจารยที่ทําหนาที่สอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชา จํานวน 299 คน (ไมรวมคณาจารยที่ลา
ศึกษาตอ) ดังนี้
สาขาวิชา
จํานวนประชากร (คน)
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร
28
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร
44
3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
51
4. สาขาวิชานิติศาสตร
26
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
18
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
18
7. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร
21
8. สาขาวิชารัฐศาสตร
12
9. สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
30
10. สาขาวิชานิเทศศาสตร
27
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12
12. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
12
รวม 12 สาขาวิชา
299
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1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง จากนักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวชิ าชีพ ในชวงเดือน
พฤษภาคม – กันยายน 2551 จํานวน 11 สาขาวิชา จํานวน 3,286 คน ดังนี้
สาขาวิชา
จํานวนนักศึกษา (คน)
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร
211
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร
290
3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
963
4. สาขาวิชานิติศาสตร
448
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
383
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
69
7. สาขาวิชารัฐศาสตร
221
8. สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
252
9. สาขาวิชานิเทศศาสตร
188
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
136
11. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
125
รวม
3,286
* หมายเหตุ ไมมีนักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดให
นักศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตรเขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ ในชวงเดือน
ตุลาคม 2551 ซึ่งไมทันกับรายงาน ก.พ.ร. ป 2551
1.3 กลุมผูใหขอ มูลไดแก เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 8 หนวยงาน จํานวน 15 คนดังนี้ 1) สํานักทะเบียนและวัดผล 2) สํานัก
บรรณสารสนเทศ 3) สํานักบัณฑิตศึกษา 4) สํานักบริการการศึกษา 5) สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
6) สํานักคอมพิวเตอร 7) สถาบันวิจยั และพัฒนา 8) สํานักวิชาการ

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุดไดแก แบบสอบถาม
สําหรับนักศึกษาและแบบสอบถามสําหรับคณาจารย ซึ่งไดดําเนินการสรางดังนี้
1. จัดตั้งคณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วดั
ที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประจําปงบประมาณ 2551
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2. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล การจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินประสิทธิภาพการสอน การสรางแบบสอบถาม
เพื่อกําหนดขอบเขตในการวิจัย
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยประกอบดวย 1)
แบบสอบถามคณาจารยและ 2) แบบสอบถามนักศึกษา
4. นํารางแบบสอบถามคณาจารยและแบบสอบถามนักศึกษาที่สรางขึ้นใหคณะทํางาน
ประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความตรงตามเนื้อหาเพื่อใชในการวิจัยประสิทธิภาพ
ของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามประเด็นการพิจารณา 7 ประเด็นของ ก.พ.ร. และ
แบบสอบถามนักศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
ผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย คณะกรรมการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน
5 คน
6. ปรับปรุงคําถามและแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
7. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับคณาจารยสาขาวิชาตางๆ สาขาวิชาละ 3 คน รวมเปน
36 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ภาษาที่ใช จากนั้นปรับแกไขตามคําแนะนําของคณาจารย
8. จัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณ

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
3.1 การศึกษาโครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ผูว ิจยั ตองรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3.2 โดยใชแบบสอบถาม มีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
ประชากร/กลุม
ผูใหขอมูล

เครื่องมือ

วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล

จํานวน
ประชากร/
กลุมผูให
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

299

242

80.94

จํานวนที่ไดรับคืน
หมายเหตุ

ประชากร
คณาจารย

แบบสอบ
ถาม

ผูวิจัยแจกแบบ
สอบถามและเก็บคืน
ดวยตนเอง

ไมรวมคณาจารยที่ลา
ศึกษาตอ
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ประชากร/กลุม
ผูใหขอมูล

เครื่องมือ

วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล

จํานวน
ประชากร/
กลุมผูให
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

3,286

3,286

100

ในชวงเดือนพฤษภาคม –
กันยายน 2551

15

15

100

- ตองรวบรวมรายงาน/
เอกสารตางๆ จาก
หองสมุด,หนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ

3,600

3,543

98.42

จํานวนที่ไดรับคืน
หมายเหตุ

กลุมผูใหขอมูล
- นักศึกษา

แบบสอบ
ถาม

- เจาหนาที่จาก เอกสาร/
หลักฐานจาก
หนวยงานที่
หนวยงาน
เกี่ยวของ
ตางๆ
รวม

เก็บจากนักศึกษาที่เขา
อบรมประสบการณ
วิชาชีพ
ขอความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูวิจัยวิเคราะห
เอกสารเอง

4. วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดําเนินการดังนี้
4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และ
นําเสนอในรูปตาราง
4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอในรูปความเรียง
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนรวมในแตละประเด็นยอย 7 ประเด็นเปนดังนี้
1. ขอคําถามประเด็นที่ 1 วัดความรูความเขาใจพิจารณาตัดสินใหคะแนนเปนรายขอ โดย
ผูวิจัยไดแปลคาในแตละขอคําถามดังนี้
ขอความเชิงบวก
ขอความเชิงนิเสธ
ใช
มีคาเทากับ
1
0
ไมใช
มีคาเทากับ
0
1
ในการพิจารณาตัดสินความรูความเขาใจ ผูวิจัยรวมคะแนนที่ได นําเสนอเปนคารอยละ
โดยใชเกณฑในการตัดสินระดับความรูดังนี้
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 80
คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีความรูระดับมากที่สุด
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 70-79 คะแนน หมายถึง มีความรูระดับมาก
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 60-69 คะแนน หมายถึง มีความรูระดับปานกลาง
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 50-59 คะแนน หมายถึง มีความรูระดับนอย
คณาจารยมีความรูความเขาใจ 0-49 คะแนน หมายถึง มีความรูระดับนอยที่สุด
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เนื่องจากแบบสอบถามประเด็นที่ 1 คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา มีจํานวน 12 ขอ ผูวิจัยนําคะแนนไปเทียบเกณฑ 75 %
ของ ก.พ.ร. พบวา ตองมีความรูความเขาใจ 9 ขอขึ้นไปจึงผานเกณฑ (มีความรูระดับมาก-มากที่สุด)
2. ขอคําถามประเด็นที่ 2 คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล ประเด็นที่ 5 คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ประเด็นที่ 6 คณาจารยมี
การนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ เปนขอคําถามที่
วัดการปฏิบัติในแตละกิจกรรม พิจารณาตัดสินใหคะแนนเปนรายขอ โดยผูวิจัยไดแปลคาในแตละ
ขอคําถามดังนี้
ปฏิบัติ
มีคาเทากับ
1
ไมปฏิบัติ
มีคาเทากับ
0
ในการพิจารณาตัดสินการปฏิบัติ ผูวิจัยนําเสนอเปนคารอยละ โดยใชเกณฑในการตัดสิน
การปฏิบัติดังนี้
คณาจารยมีการปฏิบัติรอยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง
มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
คณาจารยมีการปฏิบัติรอยละ 70-79
หมายถึง
มีการปฏิบัติระดับมาก
คณาจารยมีการปฏิบัติรอยละ 60-69
หมายถึง
มีการปฏิบัติระดับปานกลาง
คณาจารยมีการปฏิบัติรอยละ 50-59
หมายถึง
มีการปฏิบัติระดับนอย
คณาจารยมีการปฏิบัติรอยละ 0-49
หมายถึง
มีการปฏิบัติระดับนอยที่สุด
ทั้งนี้ 2.1 การใหคะแนนรวมในประเด็นที่ 2 คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ผูวิจัยหาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารยทั้งหมดกับจํานวนขอ
คําถาม และนําคะแนนไปเทียบเกณฑขางตน
2.2 การใหคะแนนรวมในประเด็นที่ 3 คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอด ความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียน ผูวิจัยหาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารยทั้งหมดกับจํานวนขอคําถาม และนํา
คะแนนไปเทียบเกณฑขางตนและมีการปฏิบัติโดยภาพรวม 3 ใน 4 สวน
2.3 การใหคะแนนรวมในประเด็นที่ 4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของอาจารยและนักศึกษา ผูวิจัยหาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารยทั้งหมดกับจํานวนขอ
คําถาม และนําคะแนนรวมระดับมาก-มากที่สุดไปเทียบเกณฑขางตน
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2.4 การใหคะแนนรวมในประเด็นที่ 5 คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนเปนการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ประเด็นที่ 6 คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหเต็มตาม
ศักยภาพ ผูวิจัยหาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารยทั้งหมดกับจํานวนขอคําถาม และนําคะแนนไป
เทียบเกณฑขางตน
2.5 การใหคะแนนรวมในประเด็นที่ 7 คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนของ
ผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ จากนั้นหา
คาเฉลี่ยโดยภาพรวมของคณาจารยทั้งหมด
3. นําคาที่ไดในแตละประเด็นเปรียบเทียบเกณฑการใหคะแนนของ ก.พ.ร. ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา อาจารยประจํา อาจารยประจํา
สวนใหญรอยละ สวนใหญรอยละ สวนใหญรอยละ สวนใหญรอยละ
75 ปฏิบัติได 1-2 75 ปฏิบัติได 3-4 75 ปฏิบัติได 5 75 ปฏิบัติได 6
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น

5
อาจารยประจํา
สวนใหญรอยละ
75 ปฏิบัติได 7
ประเด็น

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

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอ มูล
การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 23
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช รายละเอียดดังตารางที่ 1-9
2. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่ 23 ของ
ก.พ.ร. นําเสนอเปน 2 สวนคือ
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
2.1.1 คณาจารย มสธ. รายละเอียดดังตารางที่ 10
2.1.2 วิ ท ยากรประจํ า กลุ ม ในการอบรมเข ม ชุ ด วิ ช าประสบการณ วิ ช าชี พ
รายละเอียดดังตารางที่ 11
2.1.3 นักศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 12-18
2.2 ผลการวิ เ คราะหข อมู ล การประเมิ น ความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ การสอนของคณาจารย
สาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอ
ของตัวชี้วัดที่ 23 ของ ก.พ.ร. รายละเอียดดังตารางที่ 19-28
3. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนั กศึ กษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รายละเอียดดังตารางที่ 29-41
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1. ผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางที่ 1 จํานวนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา นักศึกษาปริญญาตรี (แยกตามสาขาวิชา)
ปการศึกษา 2/2550 และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ

รอยละของ
จํานวน
นักศึกษาที่
ตอบแบบ
ประเมิน

จํานวนชุด
วิชา

จํานวน
ครั้ง

จํานวน
นักศึกษา
ที่เขารับ
การฝกฯ

1. นิเทศศาสตร

7

8

483

2. วิทยาศาสตรสุขภาพ

2

5

423

3. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3

5

355

100.00
(483)
100.00
(423)
100.00

542

(335)
83.19

สาขาวิชา

4. สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ

3

7

5. มนุษยนิเวศศาสตร

1

2

36

6. วิทยาการจัดการ
รวม 6 สาขาวิชา

2
18

ตลอดป
27

69
1,908

(392)
100.00
(36)
88.52
(1,669)

ภาพรวม
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝก
ปฏิบัติเสริมทักษะ
ระดับ รอยละระดับ
คาเฉลี่ย ความพึง
ความพึง
พอใจ
พอใจ
4.34
มาก
86.87
4.02

มาก

80.30

4.47

มาก

89.37

4.37

มาก

87.49

4.47

มาก

89.24

4.34

มาก

86.68

(สํานักบริการการศึกษา 2551)
จากตารางที่ 1 พบวา มหาวิทยาลัยมีการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา นักศึกษาปริญญาตรี ป
การศึกษา 2/2550 จํานวน 6 สาขาวิชา 18 ชุดวิชา 27 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน
1,908 คน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดฝกอบรมในภาพรวม อยูในระดับมาก
( X = 4.34)
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ตารางที่ 2 จํานวนหลักสูตรที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ แยกตาม
สาขาวิชา
สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตร
2. ศึกษาศาสตร
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ
6. เศรษฐศาสตร
7. มนุษยนิเวศศาสตร
8. รัฐศาสตร
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
10. นิเทศศาสตร
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12. พยาบาลศาสตร
รวม
(สํานักวิชาการ 2551)

จํานวนหลักสูตร
6
8
11
1
8
3
5
3
8
2
1
2
58

จํานวนชุดวิชาเลือกเสรี/
คนควาอิสระ
10
14
13
1
8
3
5
4
8
2
1
4
73

จากตารางที่ 2 พบวา หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน
58 หลักสูตร มีการกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ รวมทั้งสิ้น 73
ชุดวิชา
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ตารางที่ 3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนปการศึกษา 2550

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

จํานวนหลักสูตร
ประกาศนีย ปริญญา
บัตรบัณฑิต
ตรี
5
1
4
10
2
6
1
3
6
2
5

ปริญญา
เอก
1
-

ปริญญา
โท
2
6
2
3
1
1
1
1
2

-

1
-

-

1
2

-

2
2

1

20

1

47

6

75

ประกาศนีย
บัตร
4
2
-

รวม
11
12
13
4
9
2
4
7
3
7

(สํานักวิชาการ 2550)
จากตารางที่ 3 พบวา ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชา
จํานวน 75 หลักสูตร แยกเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 6 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 47
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 20 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก 1 หลักสูตร
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ตารางที่ 4 จํานวนชุดวิชาที่เปดสอนปการศึกษา 2550
จํานวนชุดวิชา
สาขาวิชา

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

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
พยาบาลศาสตร
เศรษฐศาสตร
มนุษยนิเวศศาสตร
รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ
11. นิเทศศาสตร
12. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
รวม

ปริญญาเอก ปริญญาโท

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต

ประกาศนีย
บัตร/ปริญญา
ตรี

รวม

3
-

12
58
22
20
7
12
9
10
14

3
-

34
69
78
22
25
5
14
30
19
36

46
133
100
22
45
12
26
39
29
50

-

7
-

-

42
15

49
15

3

171

3

389

566

(สํานักทะเบียนและวัดผล ,สํานักบัณฑิตศึกษา 2550)
จากตารางที่ 4 พบวา ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเปดสอนชุดวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา
จํานวน 566
ชุดวิชา แยกเปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี 389 ชุดวิชา ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท 171 ชุดวิชา และระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชา
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ตารางที่ 5 ขอมูลการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปงบประมาณ 2551

สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตร
2. ศึกษาศาสตร
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร
5. วิทยาศาสตรสุขภาพ
6. เศรษฐศาสตร
7. มนุษยนิเวศศาสตร
8. รัฐศาสตร
9. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
10. นิเทศศาสตร
11. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12. พยาบาลศาสตร
รวม
(สํานักวิชาการ 2551)

จํานวนครั้ง จํานวนนักศึกษา
จํานวนชุดวิชา ในการจัดอบรม ที่เขารับการ
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 5 พบว า ในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลั ยมีการจัดอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 12 สาขาวิชา จํานวนชุดวิชา 36 ชุดวิชา
จัด 198 ครั้ง มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 17,105 คน
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ตารางที่ 6 ขอมูลการจัดอบรมเขมพิเศษชุดวิชาใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา
ที่ 2/2550
สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตร
นิเทศศาสตร
รวม
(สํานักวิชาการ 2551)

จํานวนชุดวิชา
7
13
13
5
2
4
44

จํานวนนักศึกษาที่เขา
รับการอบรม
168
33
461
46
31
17
756

จากตารางที่ 6 พบวา ในปการศึกษาที่ 2/2550 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเขมพิเศษชุดวิชาให
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาวิชา จํานวนชุดวิชา 44 ชุดวิชา มีนักศึกษาที่เขารับการ
อบรมฯ จํานวน 756 คน
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ตารางที่ 7 ขอมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2551

กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

สัมมนาเสริม/เขมชุดวิชา
สัมมนาเขมวิทยานิพนธ 1-3
การศึกษาคนควาอิสระ
อบรมเสริม/เขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
5. สัมมนาเขมประจําชุดวิชาระดับ
ปริญญาเอก
6. สัมมนาเขมดุษฎีนิพนธ
รวม
(สํานักบัณฑิตศึกษา 2551)

สาขาวิชา
10
10
8
10

จํานวน
ชุดวิชา
ครั้งในการ
จัด
171
303
114
125
25
19
29
27

นักศึกษาที่
เขารวม
24,090
7,586
664
2,341

1

3

8

231

1
40

7
349

8
490

93
35,005

จากตารางที่ 7 พบวา ในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 6 กิจกรรม จํานวน 40 สาขาวิชา (อาจมีสาขาวิชาที่นับซ้ําในแตละกิจกรรม)
จํานวนครั้งในการจัด 490 ครัง้ และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 35,005 คน
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ตารางที่ 8 จํานวนชุดวิชาทีม่ ีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning)
ปการศึกษาที่ 2/2550
ระดับปริญญาตรี
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(10111)
2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(10161)

ระดับปริญญาโท
1. การพัฒนาจากมุมมองของสังคม
วิทยาฯ12741
2. การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร
13702

1.
2.

3. คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร
(11201)

3. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ(13711)

3.

4. การสื่อสาร(13202)

4. วิทยาการจัดการการเรียนรู(20503) 4.

5. ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร 5. ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตฯ 5.
(11305)
(20799)
6. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ
6. หลักการและแนวคิดทางการ
(15202)
ปฐมวัยศึกษา(21711)
7. หลักการบัญชี(30202)
7. สารัตถและวิทยวิธีทางวิชา
คณิตศาสตร(22712)
8. การขียนภาษาอังกฤษ(22322)
8. สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชา
วิทยาศาสตร(22714)
9. กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไป 9. สารสนเทศรวมสมัยทาง
ในวิธีพิจารณาความแพง(41341)
สังคมศาสตร(22727)
10. หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน(60120) 10. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ
บริหารการศึกษา(23700)
11. วิทยาศาสตรคหกรรมศาสตร(70205) 11. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(23711)
12. สารสนเทศและสื่อที่ใชในงาน
12. การประเมินนโยบายแผนงานและ
สงเสริมการเกษตร(91349)
โครงการ(24721)
13. วิธีการวิจัยทางสหกรณ(92423)
13. การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการ
ประเมินการศึกษา(24703)
14. การปรับปรุงพันธุพืชและการ
14. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให
ขยายพันธุพืช(93337)
การปรึกษา(25703)

ระดับปริญญาเอก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
ศึกษาศาสตร(20902)
สัมมนาประเด็นและปญหาเพื่อ
การวิจัยการบริหารการศึกษา
(20902)
สัมมนาประเด็นและปญหาเพื่อ
การวิจัยทางการประเมิน
การศึกษา(24901)
สัมมนาประเด็นและปญหาเพื่อ
การวิจัยทางการศึกษาทางไกล
(28901)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (20903)
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ตารางที่ 8 จํานวนชุดวิชาทีม่ ีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning)
ปการศึกษาที่ 2/2550 (ตอ)
ระดับปริญญาตรี
15.

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

ระดับปริญญาโท
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(27741)
ประเด็นและแนวโนมทางการ
บริหารการพยาบาล(51704)
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม(60705)
สถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร
(73722)
การศึกษาคนควาอิสระ(73797)
วิจัยเพื่อการพัฒนาการสงเสริม
การเกษตร(91704)
การจัดการทรัพยากรเพื่อการ
สงเสริมการเกษตร(91705)
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา(91707)
การบริหารการผลิตและการตลาด
สหกรณ(92704)
23 ชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

5 ชุดวิชา

จากตารางที่ 8 พบวา ในปการศึกษาที่ 2/2550 มหาวิทยาลัยมีจํานวนชุดวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (e-Learning) จํานวน 42 ชุดวิชา โดยแยกเปนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
จํานวน 14 ชุดวิชา ชุดวิชาระดับปริญญาโท จํานวน 23 ชุดวิชา และชุดวิชาระดับปริญญาเอก จํานวน
5 ชุดวิชา
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ตารางที่ 9 จํานวน คารอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการสอนเสริม และการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยสอนเสริม

สาขาวิชา

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

1. ศิลปศาสตร
2. วิทยาการจัดการ
3. นิติศาสตร
4. วิทยาศาสตรสุขภาพ
5. เศรษฐศาสตร
6. รัฐศาสตร
7. สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ
รวม
91,515
(สํานักบริการการศึกษา 2551)

จํานวนนักศึกษา
เขารับการสอน
เสริม
1,300
1,756
5,449
130
166
502
108

รอยละของ
นักศึกษาเขารับ
การสอนเสริม
4.78
8.69
16.29
6.52
9.94
8.32
11.10

9,411

10.28

คาเฉลี่ย ( X )
4.27
4.05
4.17
3.78
3.79
4.16
3.89
4.01

จากตารางที่ 9 พบวา ในปการศึกษาที่ 2/2550 มหาวิทยาลัยจัดใหมกี ารสอนเสริมทั่วประเทศ
7 สาขาวิชา โดยเมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาลงทะเบียน จํานวน 91,515 คน กับนักศึกษาเขารับการสอน
เสริม จํานวน 9,411 คน คิดเปนรอยละ 10.28 และเมื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารย
สอนเสริม พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.01)
ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. มหาวิทยาลัยมีชุดวิชาที่เปดสอนรวม 566 ชุดวิชา แยกเปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตร
และปริญญาตรี จํานวน 389 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 177 ชุดวิชา มีการ
ผลิตและเปดสอน e-Learning จํานวน 42 ชุดวิชา แยกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 14
ชุดวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 23 ชุดวิชา และปริญญาเอก จํานวน 5 ชุดวิชา
2. มหาวิทยาลัยมีการออกขอสอบใหม จํานวน 229 ชุดวิชา มีจํานวนชุดวิชาที่ปรับปรุง
ขอสอบ จํานวน 199 ชุดวิชา และมีการจัดสอบทั้งในประเทศ-ตางประเทศ ในสวนของ
การจัดสอบในประเทศ มหาวิทยาลัยจัดสอบทั่วประเทศ จํานวน 137 สนามสอบ และ
สนามสอบตางประเทศ จํานวน 38 สนามสอบ 30 ประเทศ
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3. มหาวิทยาลัยมีการจัดใหนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู มีการฝกจํานวน 65 ครั้ง 450 ชั่วโมง มีนักศึกษาเขารับ
การฝกจํานวน 5,238 คน
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมคณาจารย และบุคลากร ในหลักสูตรตางๆ เชนหลักสูตร
STOU e-Learning “A Tutor” (การผลิตบทเรียนในระบบ e-Learning) ในวันที่ 9
กรกฎาคม 2551 มีผูเขารวม จํานวน 22 คน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการ
สอนระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยากรสอนเสริมผานอินเทอรเน็ต ระหวางวันที่ 23 –
24 กันยายน 2551 มีผูเขารวม จํานวน 19 คนและจัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ระบบ
ดิจิตอล(Digital Eco – System) ที่มีผลตอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผูเขารวม
จํานวน 50 คน (สํานักวิชาการ 2551) และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
อีกกวา 30 หลักสูตร จํานวน 458 ชั่วโมง มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 933 คน
5. มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหคณาจารย 12 สาขาวิชา จํานวน 345 เครื่อง
และคณาจารยประจําสํานักตางๆ จํานวน 46 เครื่อง จัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอร
สําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการจํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศจํานวน 40 เครื่อง และ
จัดบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2
วันจันทร-วันศุกร เวลาราชการ จํานวน 10 เครื่อง มีนักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 2,900
คน
6. มหาวิทยาลัยเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ และ
เป ด ห อ งสมุ ด ในวั น อาทิ ต ย ในวั น ที่ มี นั ก ศึ ก ษาเข า รั บ การสั ม มนาวิ ท ยานิ พ นธ มี
ผูใชบริการ จํานวน 372,586 คน ประกอบดวยผูใชบริการภายใน ไดแก คณาจารย
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประเภทตางๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา และผูใชบริการภายนอก จากชองทางในการติดตอ ไดแก การติดตอดวย
ตนเอง โทรศัพท โทรสาร อีเมล และทางเว็บไซต
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่ 23 ของ
ก.พ.ร.
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
2.1.1 คณาจารย มสธ.
ตารางที่ 10 จํานวนและคารอยละของคณาจารยเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และ
ประสบการณการสอนใน มสธ.
รายการ
จํานวน รอยละ
เพศ ( N = 235)
- ชาย
97
41.3
- หญิง
138
58.7
อายุ ( N = 227)
- 31-40 ป
20
8.8
- 41-50 ป
97
42.7
- 51-60 ป
99
43.6
- 61 ปขึ้นไป
11
4.9
วุฒิการศึกษาสูงสุด ( N = 235)
- ปริญญาโท
128
54.5
- ปริญญาเอก
107
45.5
ประสบการณการสอนใน มสธ. ( N = 225)
- 0-10 ป
42
18.7
- 11-20 ป
107
47.6
- 21-30 ป
75
33.3
- 31 ปขึ้นไป
1
0.4
จากตารางที่ 10 พบวา คณาจารยสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 58.7
รองลงมาเปนชาย จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 41.3 มีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 97 คน คิดเปน
รอยละ 43.6 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 42.7 มีวุฒิการศึกษาสูงสุด
ในระดับปริญญาโท จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมามีวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 45.5 มีประสบการณการสอนใน มสธ. 11-20 ป จํานวน
107 คน คิดเปนรอยละ 47.6 รองลงมามีประสบการณการสอนใน มสธ. 21-30 ป จํานวน 75 คน คิด
เปนรอยละ 33.3
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2.1.2 วิทยากรประจํากลุมในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
ตารางที่ 11 จํานวนและคารอยละของสาขาวิชาที่วิทยากรสังกัด
รายการ
วิทยากรสังกัดสาขาวิชา
- สาขาวิชาศิลปศาสตร
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชานิติศาสตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
- สาขาวิชารัฐศาสตร
- สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
- สาขาวิชานิเทศศาสตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
รวม

จํานวน

รอยละ

10
16
36
21
14
3
9
11
9
6
6
141

7.1
11.3
25.5
14.9
9.9
2.1
6.4
7.8
6.4
4.3
4.3
100.0

จากตารางที่ 11 พบวา คณาจารยที่เปนวิทยากรในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
สวนใหญ สังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 25.5 รองลงมาสังกัดสาขาวิชา
นิติศาสตร จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 14.9 และสาขาวิชาศึกษาศาสตร จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 11.3
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2.1.3 นักศึกษา
ตารางที่ 12 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาแยกตามวัน/เดือน/ปทจี่ ัดอบรมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
รายการ
วัน/เดือน/ปทอี่ บรม
- 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 สิงหาคม 2551
- 21-25 สิงหาคม 2551
- 24-28 สิงหาคม 2551
- 13-17 กันยายน 2551
- 8-12 ตุลาคม 2551
รวม

จํานวน

รอยละ

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 12 พบวา นักศึกษาสวนใหญเขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
ระหวาง วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2551 จํานวน 430 คน คิดเปนรอยละ 11.6 รองลงมา ระหวางวันที่
8-12 ตุลาคม 2551 จํานวน 410 คน คิดเปนรอยละ 11.1
และผลการวิจยั พบวา นักศึกษาสวนใหญเขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวชิ าชีพที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 3,696 คน คิดเปนรอยละ 100
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ตารางที่ 13 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาเกี่ยวกับเพศและอายุ
รายการ
เพศ ( N = 3,679)
- ชาย
- หญิง
อายุ ( N = 3,618)
- 20-29 ป
- 30-39 ป
- 40-49 ป
- 50-59 ป
- 60 ปขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

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 13 พบวา นักศึกษาสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 2,114 คน คิดเปนรอยละ
57.5 รองลงมาเปนชาย จํานวน 1,565 คน คิดเปนรอยละ 42.5 มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 1,396
คน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมามีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 1,288 คน คิดเปนรอยละ 35.6
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ตารางที่ 14 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรที่เขาศึกษา
รายการ
หลักสูตรที่เขาศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต
- บัญชีบัณฑิต
-

บริหารธุรกิจบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
แพทยแผนไทยบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวม

จํานวน

รอยละ

211
290
220

6.4
8.8
6.7

458
285
448
73
310
69
221
252
188
17
119
125
3,286

13.9
8.7
13.6
2.2
9.4
2.1
6.7
7.7
5.7
0.5
3.6
3.8
100

จากตารางที่ 14 พบวา นักศึกษาสวนใหญ เขาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน
458 คน คิดเปนรอยละ 13.9 รองลงมาเขาศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จํานวน 448 คน คิดเปน
รอยละ 13.6
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ตารางที่ 15 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาเกี่ยวกับปการศึกษาที่เขาศึกษา
รายการ
ปการศึกษาที่เขาศึกษา
- กอนปการศึกษา 2539 (นักศึกษาเกาที่สมัครเขาเรียนใหม)
- ปการศึกษา 2540
- ปการศึกษา 2541
- ปการศึกษา 2542
- ปการศึกษา 2543
- ปการศึกษา 2544
- ปการศึกษา 2545
- ปการศึกษา 2546
- ปการศึกษา 2547
- ปการศึกษา 2548
- ปการศึกษา 2549
- ปการศึกษา 2550
รวม

จํานวน

รอยละ

36
25
27
34
80
196
231
346
592
721
650
125
3,066

1.2
0.8
0.9
1.1
2.6
6.4
7.5
11.4
19.3
23.5
21.2
4.1
100

จากตารางที่ 15 พบวา นักศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ สวนใหญ
เขาศึกษาในปการศึกษา 2548 จํานวน 721 คน คิดเปนรอยละ 23.5 รองลงมาเขาศึกษาในปการศึกษา
2549 จํานวน 650 คน คิดเปนรอยละ 21.2
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ตารางที่ 16 จํานวนและคารอยละของนักศึกษา แยกตามสาขาวิชาที่เขาศึกษา
รายการ

จํานวน

รอยละ

สาขาวิชาที่เขาศึกษา
211
6.4
- สาขาวิชาศิลปศาสตร
290
8.8
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร
963
28.1
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
448
14.8
- สาขาวิชานิติศาสตร
383
11.7
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
69
2.1
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
221
6.7
- สาขาวิชารัฐศาสตร
252
7.7
- สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
188
5.8
- สาขาวิชานิเทศศาสตร
136
4.1
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
125
3.8
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
รวม
3,286
100
จากตารางที่ 16 พบวา นักศึกษาสวนใหญ เขาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 963 คน
คิดเปนรอยละ 28.1 รองลงมาเขาศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร จํานวน 448 คน คิดเปนรอยละ 14.8

ตารางที่ 17 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาเกี่ยวกับภูมิลําเนาปจจุบัน
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

652
624
356
608
366
676
3,282

19.9
19.0
10.8
18.5
11.2
20.6
100

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

จากตารางที่ 17 พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีภูมิลําเนาอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 676 คน
คิดเปนรอยละ 20.6 รองลงมามีภูมิลําเนาอยูทกี่ รุงเทพมหานคร จํานวน 652 คน คิดเปนรอยละ 19.9 และภาค
กลางจํานวน 624 คน คิดเปนรอยละ 19.0
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ตารางที่ 18 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับความพึงพอใจตอระบบ
การเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวม
รายการ
จํานวน รอยละ
ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ
- มากที่สุด
1,123
34.3
- มาก
1,889
57.7
- ปานกลาง
257
7.9
- นอย
1
0.0
- นอยที่สุด
1
0.0
รวม
3,271
100
จากตารางที่ 18 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ มีความพึงพอใจตอระบบการเรียน
การสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับมาก จํานวน 1,889 คน คิดเปนรอยละ 57.7 รองลงมามี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1,123 คน คิดเปนรอยละ 34.3
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2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชา
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่ 23
ของ ก.พ.ร
ตารางที่ 19 จํานวนและคารอยละของคณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา (ประเด็นที่ 1)

รายการ

1. ภารกิจของมหาวิทยาลัยมี 4 ดาน ไดแก การจัดการ

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาของหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช คือ เพื่อเพิ่มพูนวิทยะฐานะแกผู
ประกอบอาชีพและขยายโอกาสการศึกษา เพื่อ
สนองความตองการของบุคลากรและสังคม
หลักการสําคัญของการจัดระบบการศึกษาทางไกล
คือ มีชั้นเรียนใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและมี
สื่อการสอนที่ทันสมัย
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตองคํานึงถึงความ
ตองการของตลาดแรงงานและสังคมในปจจุบัน
และอนาคต
มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
มีความรูเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการศึกษาใน
ลักษณะทางไกล
ทานสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาของสาขาวิชาจากเอกสารหลักสูตร
การศึกษาที่สํานักวิชาการมอบใหทุกปการศึกษา
การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทาน
คํานึงถึงเปาหมายการจัดการศึกษาของประเทศและ
มหาวิทยาลัยอยูเ สมอ

จํานวน
อาจารย
(N)
237

จํานวน รอยละ

ระดับ
ความรู

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 19 จํานวนและคารอยละของคณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา (ประเด็นที่ 1) (ตอ)

รายการ

9. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรการศึกษา
หมายถึงวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความ
เขาใจธรรมชาติตนเองผูอื่นและสังคม
10. การจัดการศึกษาทางไกล มุงเปดโอกาสและขยาย
โอกาสใหนักศึกษาและผูสนใจใฝหาความรู
สามารถศึกษาหาความรูไดในเวลา และสถานที่ที่
ตนสะดวกตามความสนใจและความสามารถของ
แตละบุคคล สอดคลองกับพัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ
11. อาจารยประจําในแตละหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ
12. การพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
เปนอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
คาเฉลีย่

จํานวน
อาจารย
(N)
235

จํานวน รอยละ

ระดับ
ความรู

232

98.7

มากที่สุด

235

233

99.1

มากที่สุด

235

219

93.2

มากที่สุด

235

212

90.2

มากที่สุด

96.2

มากที่สุด

จากตารางที่ 19 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ (รอยละ 90.2-99.6)
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการ
จัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.2
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ตารางที่ 20 จํานวนและคารอยละของคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล (ประเด็นที่ 2)
(ระดับปริญญาตรี)
กิจกรรม
1. การแนะแนวการศึกษาหรือการให
คําปรึกษาทางโทรศัพท/Internet
2. การสอนเสริมแบบปกติ
3. การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ
4. การสอนเสริมผาน Internet/ดาวเทียม
5. การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาตางๆ
6. การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ
7. การอบรมเขมพิเศษชุดวิชา
คาเฉลี่ย

จํานวน
อาจารย
(N)

ปฏิบตั ิ

ไมปฏิบตั ิ

ความ
หมาย

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

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
นอย
นอย
มาก
มากที่สุด

68

52

76.5
76.9

16

23.5
23.1

มาก
มาก

จากตารางที่ 20 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคลระดับปริญญาตรี อยูในระดับมากที่สุด 3 ขอ (รอยละ 90.7-97.9)
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและ
เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลระดับปริญญาตรี อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 76.9
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ตารางที่ 21 จํานวนและคารอยละของคณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล (ประเด็นที่ 2)
(บัณฑิตศึกษา)
กิจกรรม
1. การแนะแนวการศึกษา
2. การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท
3. การใหคําปรึกษาทาง Internet
4. การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
5. การสัมมนาเสริม
6. การสัมมนาเขม
7. การปฏิสัมพันธ e-Learning
8. การอบรมเขมเสริมประสบการณ
มหาบัณฑิต
คาเฉลี่ย

จํานวน
อาจารย
(N)
167
184
165
186
188
161
135
74

ปฏิบตั ิ

ไมปฏิบตั ิ

ความ
หมาย

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
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

มากที่สุด

จากตารางที่ 21 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ (รอยละ 83.0-99.5)
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและ
เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.5
เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พบวา คณาจารยสวน
ใหญ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 85.8
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ตารางที่ 22 จํานวนและคารอยละของคณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอด ความรู เพิ่มการปฏิบตั ิจริงและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเรียน (ประเด็นที่ 3) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหผูเรียนตอบ
อภิปรายหรือแสดง ฝกการปฏิบัตจิ ริง
ระหวางผูเรียน
คําถาม
กิจกรรม
ความคิดเห็น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ปฏิสัมพันธ e-Learning 117
83.6
20
14.3
113
80.7
112
80.0
2. สอนเสริมแบบปกติ
94
77.0
27
22.1
90
73.8
100
82.0
3. สอนเสริมแบบเขม
44
73.3
22
36.7
45
75.0
46
76.7
พิเศษ
4. อมรมเขมชุดวิชา
195
94.2
169
82.0
195
95.1
179
86.9
ประสบการณวิชาชีพ
5. สัมมนาเสริม
185
96.4
120
62.5
183
95.3
170
89.0
6. สัมมนาเขม
165
97.1
131
77.1
157
92.4
149
87.6
คาเฉลี่ย
87.5
49.1
85.4
83.8
จากตารางที่ 22 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอด ความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียน อยูในระดับมาก-มากที่สุดในเกือบทุกกิจกรรม
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการจัดประสบการณที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอด ความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม (รอยละ 83.8-87.5)
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ตารางที่ 23 จํานวนและคารอยละของคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
การเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา (ประเด็นที่ 4 )

การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
การสื่อสาร
1. สอนดวย webcasting
2. สอนดวยระบบ e-Learning
3. สืบคนขอมูลผานระบบ
อินเทอรเน็ต
4. ใช e-mail
5. สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ บน
เว็บไซดของ มสธ.
การใชเทคโนโลยีตอไปนี้ในการ
สอน
1. สอนผานสื่อสิ่งพิมพ เชน
เอกสารประกอบการสอน
ประมวลสาระ แนวทาง
การศึกษา
2. สอนเสริมแบบปกติ
3. สอนเสริมแบบเขมพิเศษ
4. อบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
5. ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
6. สัมมนาเสริม
7. สัมมนาเขม

ระดับความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
จํานวน
(จํานวน/รอยละ)
อาจารย
5
4
3
2
1
(N)
มากที่สุด
มาก
ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สุด

177
187
228

14(7.9) 103(58.2) 45(25.4) 7(4.0) 8 (4.5)
85(45.5) 35(18.7) 46(24.6) 12(6.4) 9(4.8)
138(57.0) 60(26.3) 25(11.0) 4(1.8) 1(0.4)

227
230

154(67.8) 43(18.9) 25(11.0)
142(61.7) 70(30.4) 16(7.0)

225 186(82.7) 34(15.1)

5(2.2)
1(0.4)

1(0.4)

5(2.2)

-

-

194
147
206

74(38.1) 108(55.7)
110(74.8) 23(15.6)
153(74.3) 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) 26(34.2)
141(75.4) 41(21.9)
128(78.5) 28(17.2)

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

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

1(1.3)
-
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ตารางที่ 23 จํานวนและคารอยละของคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของอาจารยและนักศึกษา (ประเด็นที่ 4 ) (ตอ)

การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู

8. สอนผานรายการ
วิทยุกระจายเสียง
9. สอนผานโทรทัศน
10. สอนผาน CD เสียง
11. สอนผาน VCD
ดานเครื่องมือ
12. ใชเครื่องฉายภาพทึบแสง
(Visualizer)
13. ใชเครื่องฉายภาพขาม
ศีรษะ(overhead projector)
14. ใชโสตทัศน
คาเฉลี่ย

ระดับความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
จํานวน
(จํานวน/รอยละ)
อาจารย
5
4
3
2
1
(N)
มากที่สุด
มาก
ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สุด
65
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) 11(16.9)
37(40.7) 16(17.6)
41(42.3) 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) 49(22.9)
รอยละ
รอยละ
56.1
28.9

10(4.7)
รอยละ
10.1

3(1.4) 3(1.4)
รอยละ รอยละ
2.2
2.5

จากตารางที่ 23
พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูในระดับมาก-มากที่สุดทุกขอ (รอยละ 83.0-99.5)
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูในระดับมาก-มากที่สุด (รอยละ 56.1+รอยละ 28.9)
คิดเปนรอยละ 85.0
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ตารางที่ 24 จํานวนและคารอยละของคณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กั บ สภาพการเรี ย นรู ที่ จั ด ให ผู เ รี ย น และอิ ง พั ฒ นาการของผู เ รี ย น เป น การประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล (ประเด็นที่ 5 )
รายการ
1. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยสังเกตนักศึกษา
2. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยการซักถาม
นักศึกษา
3. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยการตอบคําถาม
ของนักศึกษา
4. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยใหนักศึกษากรอก
แบบประเมินผลหลังจากเขารับการสอนเสริม
5. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขมพิเศษโดย
สังเกตนักศึกษา
6. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขมพิเศษโดยการ
ซักถามนักศึกษา
7. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขมพิเศษโดยการ
ตอบคําถามของนักศึกษา
8. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขมพิเศษโดยให
นักศึกษากรอกแบบประเมินผลหลังจากเขารับการ
สอนเสริม
9. มีการประเมินผลการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพโดยการใหคะแนน P C R
10. มีการประเมินผลการอบรมเขมพิเศษชุดวิชาตางๆ
โดยการใหคะแนน P C R
11. มีการประเมินผลชุดวิชาฝกปฏิบัติเสริมทักษะโดยการ
ใหคะแนน P C R
12. มีการประเมินผลชุดวิชาฝกปฏิบัติเสริมทักษะโดยให
นักศึกษาทําแบบประเมินตนเองกอนเรียนและหลัง
เรียนเพื่อดูพัฒนาการการเรียนรูของแตละบุคคล
ประกอบการประเมินผล

จํานวน
อาจารย
(N)
114
144

จํานวน รอยละ

ความ
หมาย

137
138

95.1
95.6

มากที่สุด
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

102

62

60.8

ปานกลาง

217

202

93.1

มากที่สุด

183

149

81.4

มากที่สุด

112

74

66.1

ปานกลาง

115

70

60.9

ปานกลาง
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ตารางที่ 24 จํานวนและคารอยละของคณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ
การเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและ
การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (ประเด็นที่ 5 ) (ตอ)
จํานวน
ความ
รายการ
อาจารย จํานวน รอยละ หมาย
(N)
13. มีการออก/ปรับปรุงคุณภาพขอสอบตามวัตถุประสงค
224
222
99.1 มากที่สุด
ที่กําหนดไวในแผนการสอนแตละชุดวิชา
14. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริมโดยสังเกต
207
192
92.8 มากที่สุด
นักศึกษา
15. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริมโดยการซักถาม
208
194
93.3 มากที่สุด
นักศึกษา
16. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริมโดยการตอบ
208
194
93.3 มากที่สุด
คําถามของนักศึกษา
17. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริมโดยการให
208
190
91.3 มากที่สุด
คะแนนเก็บระหวางเขารับการสัมมนาเสริม
18. มีการประเมินผลการสัมมนาเขมโดยสังเกตนักศึกษา
194
170
87.6 มากที่สุด
19. มีการประเมินผลการสัมมนาเขมโดยการซักถาม
194
169
87.1 มากที่สุด
นักศึกษา
20. มีการประเมินผลการสัมมนาเขมโดยการตอบคําถาม
194
169
87.1 มากที่สุด
ของนักศึกษา
21. มีการประเมินผลการสัมมนาเขมโดยการใหคะแนน
194
167
86.1 มากที่สุด
เก็บระหวางเขารับการสัมมนาเขม
คาเฉลีย่
83.5 มากที่สุด
จากตารางที่ 24 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับ มากที่สุดเกือบทุกขอ
(รอยละ 86.1-99.1)
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 83.5
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ตารางที่ 25 จํานวนและคารอยละของคณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (ประเด็นที่ 6)

รายการ
1. มีการนําผลการประเมินการสอนเสริมในชุดวิชาตางๆ
ที่มีการสอนเสริมมาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอน เชน ทุกครั้งที่สอนจบแตละเรื่องจะใหนักศึกษา
ตอบคําถาม ถาไมเขาใจประเด็นใด ทานจะอธิบายซ้ํา
ฯลฯ
2. มีการนําผลการประเมินการอบรมเขมพิเศษในชุดวิชา
ตางๆ ที่มีการอบรมเขมพิเศษมาใชในการปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอน เชน นําเอาผลประเมินจากกิจกรรม
ที่มอบหมายใหนักศึกษาทําลวงหนามากําหนดเนื้อหา
ที่จะบรรยายเพื่อเสริมสรางความเขาใจใหกับนักศึกษา
ฯลฯ
3. มีการนําผลการประเมินการสอนเสริมพิเศษในชุดวิชา
ตางๆ ที่มีการสอนเสริมพิเศษมาใชในการปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองใหเต็ม
ศักยภาพ เชน เพิ่มกิจกรรมใหนักศึกษาที่มผี ลการ
ประเมินออนกวาคนอืน่ สอนเสริมโดยเนนในหัวขอที่
นักศึกษาไมเขาใจ ฯลฯ
4. มีการนําผลการประเมินการอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพมาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอน เชน เมื่อนักศึกษาทํากิจกรรมรายบุคคล จะ
พบขอบกพรองของนักศึกษา แลวนําขอบกพรองนั้น
มาอธิบาย หรือใหกจิ กรรมเพิ่ม หรือบอกจุดบกพรอง
เพื่อใหนักศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ฯลฯ

ความ
จํานวน
อาจารย จํานวน รอยละ หมาย
(N)
211
201
95.3 มากที่สุด

126

85

67.5

ปานกลาง

117

73

62.4

ปานกลาง

221

204

92.3

มากที่สุด
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ตารางที่ 25 จํานวนและคารอยละของคณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (ประเด็นที่ 6) (ตอ)

รายการ
5. เมื่อไดรับแจงจากนักศึกษาเกี่ยวกับชุดวิชาที่มี
เนื้อหายากแลว ทานมีการนําขอรองเรียน
ดังกลาวมาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอน เชน จัดทําโสตทัศนใหละเอียดยิ่งขึน้
ทันสมัยมากขึน้ ฯลฯ
6. มีการนําผลการประเมินชุดวิชาฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะมาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เชน นําผลการประเมินมาปรับปรุงคูมือการฝก
ปฏิบัติในภาคการศึกษาถัดไป ฯลฯ
7. มีการนําผลการประเมินการสัมมนาเขมชุดวิชา
บัณฑิตศึกษามาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอน เชน แนะนําแหลงความรูเพิ่มเติม,
กําหนดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรูเปน
กรณีพิเศษเฉพาะนักศึกษา ฯลฯ
8. มีการนําผลการประเมินการสัมมนาเสริมชุดวิชา
บัณฑิตศึกษามาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอน เชน แนะนําแหลงความรูเพิ่มเติม,
กําหนดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรูเปน
กรณีพิเศษเฉพาะนักศึกษา ฯลฯ
คาเฉลีย่

จํานวน
ความ
อาจารย จํานวน รอยละ หมาย
(N)
158
129
81.6 มากที่สุด

117

82

70.1

มาก

200

169

84.5

มากที่สุด

208

184

88.5

มากที่สุด

80.7

มากที่สุด

จากตารางที่ 25 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับ มากที่สุดเกือบทุกขอ (รอยละ 70.1-95.3)
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.7
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ตารางที่ 26 จํานวนภาระงานคณาจารย ในการผลิตชุดวิชา/ปรับปรุงชุดวิชา/ ผลิตชุดวิชา
e-Learning ปการศึกษาที่ 2/2550 และ 1/2551 แยกตามสาขาวิชา (คณาจารย 1 ทานอาจมีการ
ผลิตชุดวิชา มากกวา 1 ชุดและสามารถไปผลิตชุดวิชาในสาขาวิชาอื่นไดแตไมเกิน 3หนวย/
ภาคการศึกษา) (ประเด็นที่ 7 )

สาขาวิชา

จํานวนคณาจารย

1. ศิลปศาสตร
2. ศึกษาศาสตร
3. วิทยาการจัดการ
4. นิติศาสตร
5. วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
6. มนุษยนิเวศศาสตร
7. รัฐศาสตร
8. สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
9. นิเทศศาสตร
10. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11. พยาบาลศาสตร
รวม
(สํานักวิชาการ/สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2551)

18
37
75
14
22
4
10
23
6
10
4
223

จํานวนการผลิต/
ปรับปรุงชุดวิชา /
ชุดวิชา e-Learning
5
10
13
3
5
4
3
7
1
2
2
55

จากตารางที่ 26 พบวา ในปการศึกษาที่ 2/2550 และ 1/2551 คณาจารย มสธ.มีภาระงานใน
การผลิตชุดวิชา/ปรับปรุงชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา e-Learning จํานวน 223 คน มีการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา /
ผลิตชุดวิชา e-Learning จํานวน 55 ชุดวิชา ซึ่งการผลิตชุดวิชาเพื่อการเรียนการสอนถือเปนงานวิจยั
เอกสาร
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ตารางที่ 27 จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนของคณาจารยที่ดําเนินการแลวเสร็จและทําการ
เผยแพร
รายชื่องานวิจยั
1. การพัฒนาชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว :
จังหวัดนนทบุรี
2. การศึกษาโครงสราง e - Learning ประเภท off-line ของ
นักศึกษา มสธ.
3. การประเมินผลการศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เขารับการสอนเสริมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(e - Tutorial) ของ มสธ.
4. การผลิตสื่อเสริมความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักศึกษา มสธ.
5. การสรางความรูดานการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
ทางไกลผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส
6. การพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาผูมีความบกพรอง
ทางสายตาของ มสธ.
7. การติดตามบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มสธ.
8. การวิเคราะหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ มสธ.
9. การพัฒนาบทเรียน e - Learning เพื่อการศึกษาทางไกล
10. ระบบการใชแหลงการเรียนรูสําหรับการเรียนการสอนใน
โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผูด ําเนินการวิจัย
1. รศ. ดร.อลิสา วานิชดี
2. อ. อภิญญา สนกนก
3. รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ

4. รศ.ดร.สาคร บุญดาว
5. ผศ.ดร.สารีพันธุ ศุภวรรณ
6. ผศ.หทัยรัตน เทียนศรี
7. รศ.สุณี ภูสีมวง

8. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ
9. รศ.สุมนทิพย บุญสมบัติ

รวม 10 เรื่อง
คณาจารยทําวิจัย 9 คน
(สถาบันวิจยั และพัฒนา 2551)
จากตารางที่ 27 พบวา คณาจารย มสธ.มีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนที่
ดําเนินการแลวเสร็จและทําการเผยแพรโดยไดรับทุนจากมหาวิทยาลัย จํานวน 10 เรือ่ ง มีคณาจารยทํา
วิจัย 9 คน
จากตารางที่ 26-27 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณาจารยมหาวิทยาลัยมีการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียน จํานวน 223 +9 = 232 คน คิดเปนรอยละ 77.6 จากคณาจารยทั้งหมด
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รายชื่องานวิจยั และประเมินสื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ ซึ่งดําเนินการวิจัยโดยหนวยวิจยั สื่อการสอน
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา ในปงบประมาณ 2551 มีจํานวน 12 เรื่องมีดังนี้
1. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ (91428)
2. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
นวดแผนไทย (55310)
3. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร (81311)
4. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต (10141)
5. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
กฎหมายสิทธิมนุษยชน (41454)
6. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
การสื่อสารการตลาด (16353)
7. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (20301)
8. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ (16457)
9. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
กฏหมายเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม (91428)
10. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการแพทยแผนไทย (15336)
11. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
การบริหารกิจการสื่อสาร (15336)
12. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (33443)
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รายชื่อการประเมินชุดวิชาตางๆ ของสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ ปการศึกษาที่ 2/2550
จํานวน 11 ชุดวิชามีดังนี้
1. ชุดวิชา 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
2. ชุดวิชา 90201 การจัดการฟารม
3. ชุดวิชา 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใชในงานสงเสริมการเกษตร
4. ชุดวิชา 91357 พื้นฐานความรูสิ่งแวดลอม
5. ชุดวิชา 91416 ประสบการณวิชาชีพสงเสริมการเกษตร
6. ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องตน
7. ชุดวิชา 93344 วิทยาศาสตรสขุ ภาพสัตว
8. ชุดวิชา 93345 การปรับปรุงพันธุและการสืบพันธุสัตว
9. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
10. ชุดวิชา 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว
11. ชุดวิชา 93459 การจัดการการผลิตไมผลและผักเชิงธุรกิจ
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ตารางที่ 28 คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพฒ
ั นา
ผูเรียน (ระดับของการพัฒนาผูเรียนจากการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ) (ประเด็นที่ 7 )

ระดับของการพัฒนาผูเรียนจากการทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
1. ผูเรียนสามารถนําไปใชพัฒนาดาน
การประกอบอาชีพและหนาที่การงาน
2. ผูเรียนสามารถนําไปใชพัฒนาดาน
การดําเนินชีวิต
3. ผูเรียนสามารถนําไปใชพัฒนาดาน
สังคมและอยูรว มในสังคม

คาเฉลี่ย

ระดับของการพัฒนาผูเรียนจากการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
(จํานวน/รอยละ)
จํานวน
อาจารย
5
4
3
2
1
(N)
มากที่สุด
มาก
ปาน
นอย
นอย
กลาง
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)

1.3
(0.8)

0.3
(0.1)

12.7
(9.0)

104.3
(74.0)

22.3
(15.9)

จากตารางที่ 28 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อไปพัฒนาผูเรียน ใน
ระดับมากทุกขอ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา คณาจารย มีการนําผลวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อไปพัฒนา
ผูเรียน อยูในระดับมาก-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 83
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3. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตารางที่ 29 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรม
ดานการเรียนการสอน (ภาพรวม)
ความคิดเห็น
รายการ
(N = 3,100)
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.48
0.62 มาก
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.62
0.55 มากที่สุด
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.65
0.53 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.59
0.56 มากที่สุด
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.55
0.59 มากที่สุด
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.56
0.58 มากที่สุด
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.56
0.58 มากที่สุด
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู
4.63
0.75 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.53
0.60 มากที่สุด
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.59
0.60 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.24
0.73 มาก
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
4.13
0.79 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.25
0.73 มาก
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ
4.50
0.67 มากที่สุด
จริงหรือสถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.61
0.60 มากที่สุด
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.66
0.55 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.51
0.43 มากที่สุด
จากตารางที่ 29 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 12 ขอ
( X = 4.50 – 4.66) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ ( X = 4.13 – 4.48)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํา
กลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) รายการที่
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นักศึกษามีความคิดเห็นเปนระดับมากที่สุด อันดับแรกคือเปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเอง ( X = 4.66 ) รองลงมาคือ อาจารยมีความพรอมที่จะสอน/อบรม สามารถสรุปสาระสําคัญให
นักศึกษาเกิดการเรียนรู การแตงกายมีความเหมาะสม เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเรียน สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอ
นักศึกษา มีเทคนิคในการกระตุนใหนักศึกษาใชความคิด สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมใน
กิจกรรม สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยาง
ชัดเจน และเปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริงในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง
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ตารางที่ 30 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตรเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
ความคิดเห็น
รายการ
(N = 200 )
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.59
0.54 มากที่สุด
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.68
0.50 มากที่สุด
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.69
0.52 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.60
0.58 มากที่สุด
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.55
0.60 มากที่สุด
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.57
0.55 มากที่สุด
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.57
0.58 มากที่สุด
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู 4.66
0.52 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.57
0.61 มากที่สุด
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.62
0.62 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.35
0.78 มาก
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
4.38
0.71 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.34
0.70 มาก
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ 4.54
0.60 มากที่สุด
จริงหรือสถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.61
0.56 มากที่สุด
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.71
0.48 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.57
0.43 มากที่สุด
จากตารางที่ 30 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตรสวนใหญ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน อยูใ นระดับมาก
ที่สุด จํานวน 13 ขอ ( X = 4.54 – 4.71) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 3 ขอ
( X = 4.34 – 4.38)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตรสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.57)
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ตารางที่ 31 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตรเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
ความคิดเห็น
รายการ
(N =275 )
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.51
0.58 มากที่สุด
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.69
0.52 มากที่สุด
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.73
0.47 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.58
0.58 มากที่สุด
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.52
0.58 มากที่สุด
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.58
0.53 มากที่สุด
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.64
0.54 มากที่สุด
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู 4.63
0.56 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.51
0.61 มากที่สุด
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.57
0.61 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.39
0.68 มาก
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
4.36
0.69 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.34
0.68 มาก
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ 4.63
0.57 มากที่สุด
จริงหรือสถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.71
0.48 มากที่สุด
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.82
0.38 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.58 0.38 มากที่สุด
จากตารางที่ 31 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตรสวนใหญ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน อยูใ นระดับมาก
ที่สุด จํานวน 13 ขอ ( X = 4.51 – 4.82) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 3 ขอ
( X = 4.34 – 4.39)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตรสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.58)
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ตารางที่ 32 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
ความคิดเห็น
รายการ
(N =913)
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.33
0.66 มาก
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.58
0.57 มากที่สุด
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.57
0.59 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.55
0.60 มากที่สุด
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.48
0.63 มาก
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.48
0.63 มาก
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.49
0.62 มาก
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู 4.58
0.58 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.46
0.63 มาก
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.52
0.61 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.15
0.73 มาก
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
4.03
0.80 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.11
0.75 มาก
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ 4.38
0.71 มาก
จริงหรือสถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.58
0.57 มากที่สุด
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.74
0.48 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.44 0.44 มาก
จากตารางที่ 32 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการสวนใหญ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก
จํานวน 9 ขอ ( X = 4.03 – 4.49) และมากที่สุด จํานวน 7 ขอ เทากัน ( X = 4.52 – 4.74)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการสวนใหญมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
( X = 4.44)
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ตารางที่ 33 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
ความคิดเห็น
รายการ
(N = 435)
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.60
0.54 มากที่สุด
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.67
0.51 มากที่สุด
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.71
0.48 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.64
0.53 มากที่สุด
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.63
0.54 มากที่สุด
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.62
0.54 มากที่สุด
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.62
0.54 มากที่สุด
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู 4.64
0.52 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.59
0.55 มากที่สุด
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.66
0.57 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.33
0.64 มาก
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
4.25
0.68 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.41
0.68 มาก
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ 4.68
0.52 มากที่สุด
จริงหรือสถานการณืจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.64
0.57 มากที่สุด
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.62
0.58 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.58 0.41 มากที่สุด
จากตารางที่ 33 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรสวนใหญ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน อยูใ นระดับมาก
ที่สุด จํานวน 13 ขอ ( X = 4.59 – 4.71) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 3 ขอ
( X = 4.25 – 4.41)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.58)
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ตารางที่ 34 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
รายการ
ความคิดเห็น
(N =365 )
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.37
0.71 มาก
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.70
0.48 มากที่สุด
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.68
0.49 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.62
0.53 มากที่สุด
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.59
0.60 มากที่สุด
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.60
0.56 มากที่สุด
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.60
0.56 มากที่สุด
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู 4.66
0.51 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.53
0.60 มากที่สุด
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.64
0.58 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.22
0.69 มาก
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
3.98
0.77 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.22
0.68 มาก
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ 4.53
0.64 มากที่สุด
จริงหรือสถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.65
0.53 มากที่สุด
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.61
0.57 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.52 0.41 มากที่สุด
จากตารางที่ 34 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสวน
ใหญ มีความคิดเห็นเกีย่ วกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน อยูในระดับ
มากที่สุด จํานวน 12 ขอ ( X = 4.53 – 4.70) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ
( X = 3.98 – 4.37)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.52)
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ตารางที่ 35 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
รายการ
ความคิดเห็น
(N = 63)
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.48
0.61 มาก
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.62
0.60 มากที่สุด
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.58
0.70 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.53
0.66 มากที่สุด
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.59
0.58 มากที่สุด
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.58
0.66 มากที่สุด
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.52
0.66 มากที่สุด
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู 4.58
0.58 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.44
0.59 มาก
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.54
0.66 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3.83
0.85 มาก
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
3.64
1.03 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.08
0.82 มาก
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ 4.29
0.76 มาก
จริงหรือสถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.67
0.54 มากที่สุด
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.59
0.61 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.42 0.48 มาก
จากตารางที่ 35 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสวนใหญ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน อยูใ นระดับมาก
ที่สุด จํานวน 10 ขอ ( X = 4.52 – 4.67) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 6 ขอ
( X = 3.64 – 4.48)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสวนใหญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.42)

109
ตารางที่ 36 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
รายการ
ความคิดเห็น
(N = 192)
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.60
0.55 มากที่สุด
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.48
0.61 มาก
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.67
0.55 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.62
0.53 มากที่สุด
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.59
0.56 มากที่สุด
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.67
0.49 มากที่สุด
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.55
0.55 มากที่สุด
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู 4.66
0.52 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.57
0.58 มากที่สุด
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.55
0.61 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.09
0.74 มาก
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
3.99
0.77 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.15
0.75 มาก
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ 4.39
0.75 มาก
จริงหรือสถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.52
0.63 มากที่สุด
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.68
0.51 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.50 0.39 มากที่สุด
จากตารางที่ 36 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรสวนใหญ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 11 ขอ ( X = 4.52 – 4.68) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 5 ขอ
( X = 3.99 – 4.48)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรสวนใหญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.50)
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ตารางที่ 37 ความความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณเกี่ยวกับ
วิทยากรประจํากลุม ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
รายการ
ความคิดเห็น
(N =237 )
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.57 0.54 มากที่สุด
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.51 0.61 มากที่สุด
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.67 0.49 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.61 0.54 มากที่สุด
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.61 0.53 มากที่สุด
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.61 0.53 มากที่สุด
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.56 0.56 มากที่สุด
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู
4.61 0.56 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.56 0.57 มากที่สุด
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.67 0.55 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.47 0.68 มากที่สุด
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
4.41 0.72 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.36 0.68 มาก
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ
4.39 0.76 มาก
จริงหรือสถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.57 0.63 มากที่สุด
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.62 0.59 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.55 0.42 มากที่สุด
จากตารางที่ 37 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและ
สหกรณสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 13 ขอ ( X = 4.51 – 4.67) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
จํานวน 3 ขอ ( X = 4.36 – 4.41)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณสวน
ใหญมีความคิดเห็นเกีย่ วกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สดุ ( X = 4.55)
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ตารางที่ 38 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
รายการ
ความคิดเห็น
(N =170 )
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.47 0.64 มาก
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.52 0.59 มากที่สุด
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.66 0.53 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.60 0.56 มากที่สุด
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.48 0.60 มาก
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.49 0.61 มาก
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.51 0.64 มากที่สุด
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู
4.61 0.54 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.55 0.57 มากที่สุด
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.55 0.63 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3.88 0.89 มาก
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
3.79 0.94 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.21 0.81 มาก
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ
4.49 0.70 มาก
จริงหรือสถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.50 0.62 มากที่สุด
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.39 0.74 มาก
คาเฉลี่ย
4.42 0.44 มาก
จากตารางที่ 38 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรสวนใหญ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 8 ขอ ( X = 4.50 – 4.66) และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 3.79 – 4.49) จํานวน
8 ขอ เทากัน
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก
( X = 4.42)
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ตารางที่ 39 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิทยากรประจํา
กลุม ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
รายการ
ความคิดเห็น
(N =129)
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.48
0.57 มาก
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.54
0.60 มากที่สุด
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.54
0.54 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.47
0.58 มาก
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.44
0.64 มาก
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.36
0.68 มาก
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.37
0.64 มาก
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู 4.67
2.63 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.32
0.66 มาก
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.58
0.54 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.41
0.63 มาก
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
4.25
0.70 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.19
0.71 มาก
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ 4.40
0.64 มาก
จริงหรือสถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.41
0.66 มาก
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.31
0.63 มาก
คาเฉลี่ย
4.43
0.49 มาก
จากตารางที่ 39 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการ
สอน อยูในระดับมาก จํานวน 12 ( X = 4.19 – 4.48) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
จํานวน 4 ขอ ขอ ( X = 4.54 – 4.67)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( X = 4.43)
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ตารางที่ 40 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
รายการ
ความคิดเห็น
(N =125)
ความหมาย
S.D
X
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
4.78 0.41 มากที่สุด
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
4.89 0.32 มากที่สุด
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4.87 0.34 มากที่สุด
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชดั เจน เขาใจงาย
4.85 0.38 มากที่สุด
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4.69 0.54 มากที่สุด
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด
4.81 0.43 มากที่สุด
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
4.77 0.46 มากที่สุด
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรู
4.85 0.35 มากที่สุด
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4.82 0.44 มากที่สุด
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
4.80 0.49 มากที่สุด
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4.61 0.62 มากที่สุด
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
4.38 0.74 มาก
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
4.69 0.56 มากที่สุด
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริง ในสถานการณ
4.81 0.43 มากที่สุด
จริงหรือสถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4.85 0.35 มากที่สุด
ระหวางผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง
4.81 0.42 มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.77 0.35 มากที่สุด
จากตารางที่ 40 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรสวนใหญ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 15 ขอ ( X = 4.61 – 4.89) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 1 ขอ ( X =
4.38)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวา นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรสวนใหญมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากทีส่ ุด
( X = 4.77)
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ตารางที่ 41 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ เกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน (ภาพรวม)
รายการ

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

จํานวน
นักศึกษา
(N)
200
275
913
435
365
63
192
237
170
129
125

ความคิดเห็น
(N =125)
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
4.50 0.39
4.55 0.42
4.42 0.44
4.43 0.49
4.77 0.35
4.51 0.43

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

จากตารางที่ 41 เมื่อพิจารณาเปนรายสาขาวิชา พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 7
สาขาวิชา ( X = 4.50 – 4.77) รองลงมา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 4 สาขาวิชา
( X = 4.42-4.44)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 11 สาขาวิชาพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
วิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สดุ ( X = 4.51)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 23
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2551 มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) เพื่อศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(โครงสร า งหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ จํ า นวนหน ว ยกิ ต หรื อ จํ า นวนชั่ ว โมงเรี ย นใน
ภาคปฏิบัติ จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ชุดวิชาที่เปดสอน ชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ จํานวน
ชั่วโมง/สถิติการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ จํานวนชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนทาง
เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการใหนักศึกษาใชหองคอมพิวเตอร
จํานวนผูใชบริการหองสมุด) 2) เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชา
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่ 23 ของ
ก.พ.ร. และ 3) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ
คณาจารย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 299 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 242
คน คิดเปนรอยละ 80.9 กลุมตัวอยางคือ นัก ศึกษาที่เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ จํานวน 3,286 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 3,286 คน คิดเปนรอยละ100 และผูให
ขอมูลคื อ เจ าหนาที่ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัย 8
หนวยงาน ไดรับขอมูลทั้ง 8 หนวยงาน คิดเปนรอยละ100

1. สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอการสรุปผลดังนี้
1.1 สรุปผลขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
1.2 สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่ 23 ของ ก.พ.ร. นําเสนอเปน 2
สวนคือ
1.2.1 สรุปผลขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1) คณาจารย มสธ.
2) วิทยากรประจํากลุมในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
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3) นักศึกษา
1.2.2 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่ 23
ของ ก.พ.ร.
1.3 สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.1 สรุปผลขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้
1.1.1 มีหลักสูตรที่เปดสอน จํานวน 75 หลักสูตร จําแนกเปนระดับประกาศนียบัตร/
ปริญญาตรี จํานวน 53 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 22
หลักสูตร และมีหลักสูตร จํานวน 58 หลักสูตร ที่มีการกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุด
วิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ รวมทั้งสิ้น 73 ชุดวิชา
1.1.2 มี ชุ ด วิ ช าที่ เ ป ด สอนชุ ด วิ ช าจํ า นวน 566 ชุ ด วิ ช า จํ า แนกเป น ชุ ด วิ ช าระดั บ
ประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี จํานวน 389 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน
177 ชุดวิชา มีการผลิตและเปดสอน e-Learning จํานวน 42 ชุดวิชา แยกเปน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 14 ชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 28 ชุดวิชา
1.1.3 มีการจัดใหนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะ จํานวน 6 สาขาวิชา 18 ชุดวิชา 27
ครั้ง มีจํานวนนักศึกษาเขารับการฝก จํานวน 1,908 คน
1.1.4 มีการจัดประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา จํานวน
36 ชุดวิชา จัดอบรม จํานวน 198 ครั้ง มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมจํานวน 17,105
คน และมี ก ารจั ด ประสบการณ วิ ช าชี พ ให นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา 10
สาขาวิชา จํานวน 29 ชุดวิชา จํานวน 27 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการอบรม จํานวน
2,341 คน
1.1.5 จัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการจํานวน 10 ศูนย
ทั่วประเทศ จํานวน 40 เครื่อง และจัดบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วันจันทร-วันศุกร เวลาราชการ มี
นักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 2,900 คน
1.1.6 มีการออกขอสอบใหม จํานวน 229 ชุดวิชา มีจํานวนชุดวิชาที่ปรับปรุงขอสอบ
จํานวน 199 ชุดวิชา และมีการจัดสอบทั้งในประเทศ-ตางประเทศ ในสวนของการ
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1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

จัดสอบในประเทศ มหาวิทยาลัยจัดสอบทั่วประเทศ จํานวน 137 สนามสอบ และ
สนามสอบตางประเทศ จํานวน 38 สนามสอบ 30 ประเทศ
มีการจัดใหนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู มีการฝกจํานวน 65 ครั้ง 450 ชั่วโมง มีนักศึกษาเขา
รับการฝกจํานวน 5,238 คน
มีการจัดอบรมคณาจารย และบุคลากร ในหลักสูตรตางๆ เชนหลักสูตรSTOU
e-Learning “A Tutor” (การผลิตบทเรียนในระบบ e-Learning) ในวันที่ 9
กรกฎาคม 2551 มีผูเขารวม จํานวน 22 คน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
วิ ธี ก ารสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยากรสอนเสริ ม ผ า นอิ น เทอร เ น็ ต
ระหวางวันที่ 23 – 24 กันยายน 2551 มีผูเขารวม จํานวน 19 คนและจัดการบรรยาย
ทางวิชาการ เรื่อง ระบบดิจิตอล(Digital Eco – System) ที่มีผลตอ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผูเขารวม จํานวน 50 คน (สํานักวิชาการ 2551)
และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรอีกกวา 30 หลักสูตร จํานวน 458
ชั่วโมง มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 933 คน
มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหคณาจารย 12 สาขาวิชา จํานวน 345 เครื่อง และ
คณาจารยประจําสํานักตางๆ จํานวน 46 เครื่อง จัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอร
สําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการจํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศจํานวน 40 เครื่อง
และจั ด บริ ก ารห อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ อ าคาร
วิชาการ 3 ชั้น 2 วันจันทร-วันศุกร เวลาราชการ จํานวน 10 เครื่อง มีนักศึกษาเขา
รับบริการ จํานวน 2,900 คน
มีการเปดบริการใหนักศึกษาใชหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ และเปด
ห อ งสมุ ด ในวั น อาทิ ต ย ในวั น ที่ มี นั ก ศึ ก ษาเข า รั บ การสั ม มนาวิ ท ยานิ พ นธ มี
ผูใชบริการ จํานวน 372,586 คน ประกอบดวยผูใชบริการภายใน ไดแก คณาจารย
ข า ราชการ พนั ก งานมหาวิท ยาลัย ลู ก จ า งประเภทตา งๆ นัก ศึก ษาทั้ ง ในระดั บ
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และผูใชบริการภายนอก จากชองทางในการติดตอ ไดแก
การติดตอดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร อีเมล และทางเว็บไซต
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1.2 สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่ 23 ของ ก.พ.ร. นําเสนอ
เปน 2 สวนคือ
1.2.1 สรุปผลขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1) คณาจารย มสธ.
คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 138
คน คิดเปนรอยละ 58.7.0 มีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 43.6 มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 54.5 มีประสบการณในการสอน
ใน มสธ. 11-20 ป จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 47.6
2) วิทยากร
คณาจารยที่เปนวิทยากรในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสวนใหญ
สังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 25.5 รองลงมาสังกัดสาขาวิชา
นิติศาสตร จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 14.9 และสาขาวิชาศึกษาศาสตร จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 11.3
3) นักศึกษา
นักศึกษาสวนใหญเขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพกฎหมาย จํานวน
448 คน คิดเปนรอยละ 13.6 โดยเขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพระหวาง วันที่ 1-5
พฤษภาคม 2551 จํานวน 430 คน คิดเปนรอยละ 13.1 เขารับการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 3,286 คน คิดเปนรอยละ 100 เปนเพศหญิง
จํานวน 1,770 คน คิดเปนรอยละ 54.1 มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 1,208 คน คิดเปนรอยละ
37.6 เขาศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จํานวน 448 คน คิดเปนรอยละ 13.6 เขาศึกษาในป
การศึกษา 2548 จํานวน 721 คน คิดเปนรอยละ 23.5 และเขาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
จํานวน 963 คน คิดเปนรอยละ 28.1 มีภูมลิ ําเนาอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 676 คน คิด
เปนรอยละ 20.6 สวนใหญ มีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 3,012 คน คิดเปนรอยละ 92.0 จําแนกเปนมีความพึงพอใจระดับ
มาก จํานวน 1,889 คน คิดเปนรอยละ 57.7 และมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด จํานวน 1,123
คน คิดเปนรอยละ 34.3
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1.2.2 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชตามประเด็ น การพิ จ ารณา 7 ข อ ของตั ว ชี้ วั ด
ที่ 23 ของ ก.พ.ร.
1) ประเด็นที่ 1 คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.3
2) ประเด็นที่ 2 คณาจารยสวนใหญ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษาระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.8
3) ประเด็นที่ 3 คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยการลดการถายทอด ความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม (รอยละ 83.8-87.5)
4) ประเด็นที่ 4 คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูในระดับมาก-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.0
5) ประเด็นที่ 5 คณาจารยสวนใหญ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู
และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 83.5
6) ประเด็นที่ 6 คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.7
7) ประเด็นที่ 7 มีคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียนทุกสื่อ จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 77.6 ซึ่งอยูในระดับมาก และคณาจารยมีการนํา
ผลวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อไปพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมาก-มากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.0

1.3 สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.3.1 นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกีย่ วกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรม
ดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) รายการที่นกั ศึกษามีความคิดเห็นเปน
ระดับมากที่สดุ อันดับแรกคือเปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ( X = 4.66 )
รองลงมาคือ อาจารยมีความพรอมที่จะสอน/อบรม สามารถสรุปสาระสําคัญใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรู การแตงกายมีความเหมาะสม เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียน สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา มี
เทคนิคในการกระตุนใหนกั ศึกษาใชความคิด สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
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สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
และเปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบัติจริงในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง
1.3.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการ
เรียนการสอน แยกตามสาขาวิชาที่สังกัด พบวา
- นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตรสวนใหญมีความคิดเห็นเกีย่ วกับวิทยากรประจํากลุมใน
การจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.57)
- นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตรสวนใหญมคี วามคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมใน
การจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.58)
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํา
กลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก ( X = 4.44)
- นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมใน
การจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.58)
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํา
กลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สุด ( X = 4.52)
- นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.42)
- นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมใน
การจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50)
- นักศึกษาสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณสวนใหญมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
วิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สดุ
( X = 4.55)
- นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมใน
การจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.42)
- นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส ว นใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
วิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
( X = 4.43)
- นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุม
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.77)
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2. อภิปรายผลการวิจัย
2.1 ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กอตั้งขึ้นดวยแนวคิดที่ตองการขยายและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกประชาชนใหกวางขวางยิ่งขึ้นโดยใชทรัพยากรที่มีจํากัดให
เกิดประโยชนสูงสุด มีลักษณะเปนมหาวิทยาลัยเปด ดําเนินการสอนโดยใชระบบการสอนทางไกล
ซึ่งเปนระบบการศึกษาที่ผูสอนและผูเรียนอยูหางกัน มีการวางแผน การเตรียมการ การถายทอด
ความรูและประสบการณ การบริการและการประเมินผลผานชุดการสอนทางไกลในชุดสื่อประสม
ที่ ป ระกอบด ว ยสื่ อ หลั ก และสื่ อ เสริ ม ซึ่ ง เป น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ และสื่ อ แพร ภ าพและเสี ย ง หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียนตามปกติ ซึ่งเปน
ระบบการสอนที่เอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถใชเวลาวางศึกษาดวยตนเอง มีการจัดสาระของ
หลักสูตรเปนชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณตางๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธกัน
เขาไวดวยกันอยางมีระบบในรูปของชุดการสอนที่เรียกวา “ชุดวิชา” แตละชุดวิชามีคาไมนอยกวา 6
หนวยกิตทวิภาค ชุดวิชาหนึ่งแบงหนวยการสอนออกเปน 15 หนวย แตละหนวยการสอนใชเวลา
ศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยนักศึกษาจะศึกษาจาก 1)วัสดุการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสง
ใหทางไปรษณีย เชน เอกสารการสอนประมวลสาระ แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียงประจําชุดวิชา วีดิ
ทัศน ซีดีรอม วีซีดี และวัสดุการศึกษาอื่นๆ 2) สื่อทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนประกอบชุด
วิชาและสื่อการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต (e-Learning) ทั้งในระบบออนไลน และออฟไลน
3 ) การสอนเสริม สัมมนาเสริม ณ ศูนยบริการการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ 4) การศึกษาคนควา
อิสระเพิ่มเติมดวยตนเอง จากแหลงบริการสารสนเทศและแหลงเรียนรูตางๆ เชน ศูนยวิทยพัฒนาฯ
ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ในหองสมุดประชาชนประจําจังหวัดทุกจังหวัด และ
หองสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร 5) การทดลองในหองปฏิบัติการ ศึกษาคนควาและ
ทํ า งานตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายในบางชุ ด วิ ช า เช น กิ จ กรรมอบรมเข ม / สั ม มนาเข ม ชุ ด วิ ช า
ประสบการณวิชาชีพ
มสธ. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมีชื่อเสียงดานการผลิตเอกสาร
การสอน โดยในแตละชุดวิชาซึ่งแบงหนวยการสอนออกเปน 15 หนวยนั้น มีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
และคณาจารยประกอบกันเปนคณะกรรมการผลิต (และบริหาร)ชุดวิชา ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว
ประกอบไปด ว ย ประธานชุ ด บรรณาธิ ก าร กรรมการด า นเนื้ อ หา กรรมการด า นเทคโนโลยี
กรรมการดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และเลขานุการ รวม 10 คนทําหนาที่ในการผลิต
(และบริหาร)ชุดวิชา ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับขอสอบในแตละภาคการศึกษา นอกจากนี้ ในการผลิต
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หนวยการสอนทั้ง 15 หนวยในแตละชุดวิชาดังกลาวยังมีการแตงตั้งผูรวมผลิตที่เปนผูทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยเปนผูรวมผลิตชุดวิชาดวย
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน 12 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาศิลปศาสตร ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการ นิติศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ เศรษฐศาสตร มนุษยนิเวศศาสตร รัฐศาสตร
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ นิเทศศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร ในป
การศึกษา 2550 เปดสอนจํานวน 75 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 6 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 47 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก) 22 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจาก การผลิตชุดวิชาที่เนนการ
ผลิตใหนักศึกษาทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรูดวยตนเอง มีชุดวิชาที่เปดสอนรวม 566 ชุดวิชา แยก
เปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี จํานวน 389 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 177 ชุดวิชา มีการผลิตและเปดสอน e-Learning จํานวน 42 ชุดวิชาซึ่งมีแนวโนมที่จะมีเพิ่ม
มากขึ้น มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 58 หลักสูตร ที่การ
กําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ รวมทั้งสิ้น 73 ชุดวิชา มีการจัดใหนักศึกษา
เขาฝกปฏิบัติเสริมทักษะตามที่กําหนดในหลักสูตร มีการจัดประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจัดใหมีบริการหอง
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวิทยบริการจํานวน 10 ศูนยทั่วประเทศ และจัดบริการหอง
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วันจันทร-วันศุกร เวลา
ราชการ มีนักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 2,900 คน มีการจัดใหนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู ในทุกๆภาคการศึกษาเชนกัน
มหาวิทยาลั ยจั ดเปดบริการใหนักศึ กษาใช หองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ และเป ด
หองสมุดในวันอาทิตย ในวันที่มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาวิทยานิพนธ มีผูใชบริการ จํานวน
372,586 คน ประกอบดวยผูใชบริการภายใน ไดแก คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางประเภทตางๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และผูใชบริการภายนอก จาก
ชองทางในการติดตอ ไดแก การติดตอดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร อีเมล และทางเว็บไซต
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2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่ 23 ของ ก.พ.ร.
2.2.1 ประเด็นที่ 1 คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
ผลการวิจัยประเด็นที่ 1 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการ
จัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก มสธ. มีการ
ดํ า เนิ น งานด า นการจั ด การเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การในรู ป คณะกรรมการ/
คณะทํ า งานต า งๆ ทั้ ง ด า นการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร เช น คณะกรรมการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร ซึ่งในการประชุมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในแตละหลักสูตร ฝายเลขานุการ (ซึ่งทํา
หนาที่โดยเจาหนาที่สํานักวิชาการ) จะจัดเอกสารขอมูลเกี่ยวของกับหลักสูตรเชน ระเบียบ ประกาศ
ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และระเบี ย บ
ประกาศ ขอบังคับเกี่ยวกับหลักสูตร มสธ.เปนตน เพื่อใหคณะกรรมการ/คณะทํางานมีความรูความ
เขาใจในการจัดการศึกษาและการจัดทําหลักสูตร ในสวนของคณะกรรมการผลิต (และบริหาร)ชุด
วิชา ก็เชนกันในการผลิต (และบริหาร)ชุดวิชา นั้นคณะกรรมการผลิต (และบริหาร)ชุดวิชา จะตองมี
ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาเพื่อผลิตชุดวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสงเสริมใหคณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา โดยมีการจัดทําเอกสารหลักสูตรประจําสาขาวิชาทุกป
การศึ ก ษา และได แ จกเอกสารหลั ก สู ต รประจํ า สาขาวิ ช าให แ ก ค ณาจารย เพื่ อ ให ค ณาจารย ใ ช
ประโยชนเปนคูมือในการจัดทําวัตถุประสงคและแผนการสอนแตละชุดวิชา อีกทั้งสงเสริมฯ โดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพชุดวิชาสําหรับอาจารยใหม บุคลากรและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเปนประจําทุกป เพื่อใหคณาจารยสวนใหญมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Design for Learning Portfolios (D4L+P) ระหวางวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2551 มีผูเขารวม จํานวน 8
คน จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ Multimedia เพื่อการเรียนการสอนและการ
บริการทางวิชาการ ระหวางวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2551 มีผูเขารวม จํานวน 27 คน

2.2.2 ประเด็นที่ 2 คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล
ผลการวิจัยประเด็นที่ 2 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและ
เ ข า ใ จ ผู เ รี ย น เ ป น ร า ย บุ ค ค ล ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ ง จ า ก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีเอกลักษณเฉพาะ คือ เปนมหาวิทยาลัยในระบบเปด มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากและศึกษาดวยตนเองจากสื่อรูปแบบ
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ตางๆที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น ซึ่งแตละหนวยจะมีแผนการสอนใหทราบแนวคิดและวัตถุประสงค
การเรียน กิจกรรมระหวางเรียน สื่อการสอน และประเมินผลมีการประเมินผลกอนเรียน ระหวาง
เรียน และประเมินผลหลังเรียนเมื่อจบการเรียนแตละหนวย และมีกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ
และสามารถตรวจสอบคําตอบไดดวยตนเอง
มสธ. แม มีร ะบบการเรี ย นการสอนทางไกลโดยไม ต อ งเข าชั้น เรี ย น แตม หาวิ ท ยาลัย ก็
ตระหนักถึงผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล โดยในแตละปการศึกษามหาวิทยาลัยกําหนดให
มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในรูปแบบใหม เนนการเตรียมความพรอมกอนการเรียน โดยมี
คณาจารยจากมหาวิทยาลัยเดินทางไปเปนวิทยากรในทุกศูนยวิทยพัฒนาและศูนยบริการประจํา
จังหวัดทั่วประเทศ พรอมกับบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จมาใหแนวคิดวิธีการเรียนอยางไรให
ประสบผลสําเร็จ และมีชมรมนักศึกษา มสธ.ทุกจังหวัดรวมกันแสดงความยินดี และรับสมัคร
สมาชิกใหมพรอมกันทั่วประเทศ ปการศึกษา 2551 มีการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญา
ตรี จัดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2551 สําหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จัดใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารอเนกนิทัศน มสธ.(สํานักบริการการศึกษา 2551) นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจัดในวันที่ 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 มิถุนายน 2551 โดยจัดที่ มสธ. (สํานัก
บัณฑิตศึกษา 2551)
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความแตกตางของผูเรียนที่มีพื้นฐานการเรียนรูที่แตกตางกัน จึงได
จัดใหมีการอบรมเสริมพื้นฐานสําหรับนักศึกษาเพื่อเสริมสรางความรูใหนักศึกษา เชนสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรจัดให มีการอบรมเสริมพื้นฐานสําหรับนักศึกษาที่ไมไ ดสําเร็จการศึกษาทางดาน
เศรษฐศาสตรหรือบริหารธุรกิจโดยตรง รวมทั้งนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามาเปนเวลานานและ
ตองการเขารับการอบรม โดยจัดอบรมในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2551ที่ มสธ. มีนักศึกษาเขารับการ
อบรมจํานวน 54 คน (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 2551)
ในการจัดการเรียนการสอน มสธ.ทุกหลักสูตรที่มีการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการกําหนดใหนักศึกษาเขารับการอบรมเขมชุดวิชาเสริมประสบการณวิชาชีพ ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และชุดวิชาอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยในปงบประมาณ 2551 มีการจัดประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
12 สาขาวิชา จํานวน 36 ชุดวิชา จัดอบรม จํานวน 198 ครั้ง มีนักศึกษาที่เขารับการอบรมจํานวน
17,105 คน (สํานักวิชาการ 2551) มีการจัดประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10
สาขาวิชา จํานวน 29 ชุดวิชา จํานวน 27 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการอบรม จํานวน 2,341 คน (สํานัก
บัณฑิตศึกษา 2551) และผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรประจํา
กลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (สํานักบัณฑิตศึกษา 2550)
อีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงการเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล คือมหาวิทยาลัยจัดใหมีการ
อบรมเขมพิเศษชุดวิชาในบางชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก และนักศึกษาสอบตกจํานวนมาก โดยในการ
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จัดอบรมดังกลาว มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาทําทั้งรายบุคคล และงานกลุม มีการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน และดูแลเอาใจใสใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษา รวมทั้งมีการประเมิน
ผูเรียนเปนรายบุคคลในการประกอบกิจกรรมที่มีคะแนน นอกจากนี้ในบางสาขาวิชา เชน สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการตรวจสอบประวัติการเรียน ประสบการณทํางานของนักศึกษา
กอนการจัดกลุม เปนตน ในปการศึกษาที่ 1/2550 มีสาขาวิชาที่เปดการอบรมเขมพิเศษฯ จํานวน 7
สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาที่จัดการอบรมเขมพิเศษฯ จํานวน 39 ชุด และมีนักศึกษาเขารับการอบรม
เขมพิเศษฯ จํานวน 839 คน และในปการศึกษาที่ 2/2550 มีสาขาวิชาที่เปดการอบรมเขมพิเศษฯ
จํานวน 6 สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาที่จัดการอบรมเขมพิเศษฯ จํานวน 44 ชุด และมีนักศึกษาเขารับ
การอบรมเขมพิเศษฯ จํานวน 756 คน (สํานักวิชาการ 2551)
เพื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ให มี ก ารสอนเสริ ม แก
นักศึกษา ซึ่งเปนกิจกรรมบริการทางวิชาการอยางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให ณ ศูนยบริการการศึกษา
ตางๆ โดยมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนผูสอน การสอนเสริม
เปนกิจกรรมที่เสริมความรู ความเขาใจในเนื้อหาของชุดวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู ตลอดจนเปน
การตอบปญหาขอสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา และเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษามีโอกาส
พบปะระหวางเพื่อนนักศึกษาดวยกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปญหา
วิชาการหรือปญหาทั่วไปที่เปนขอสงสัยของแตละคน ในปการศึกษาที่ 2/2550 มีสาขาวิชาที่เปด
สอนเสริมจํานวน 7 สาขาวิชา โดยมีชุดวิชาที่จัดสอนเสริมจํานวน 78 ชุดวิชา และมีนักศึกษาเขารับ
การสอนเสริมจํานวน 13,635 คน (สํานักบริการการศึกษา 2551:1-4) และจากการประเมินผลการ
สอนเสริมของอาจารย ปการศึกษาที่ 2/2550 พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการสอนเสริมของ
อาจารยทุกสาขาวิชาเฉลี่ย อยูในระดับมาก (สํานักบริการการศึกษา 2551:3)
จากผลการวิจัยที่พบวา กิจกรรมเปนรายขอในการสอนเสริมแบบเขมพิเศษและการสอน
เสริมผาน Internet/ดาวเทียม คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล อยูในระดับนอย เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมดังกลาวนอยมาก ในปการศึกษา
ที่ 2/2550 มีการจัดการสอนเสริมผาน Internet/ดาวเทียม เพียง 5 ชุดวิชา เทานั้นจึงมีคณาจารยจํานวน
นอยที่ทํากิจกรรมดังกลาว แตมหาวิทยาลัยก็ไดจัดทํา VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
(แทนการสอนเสริม) ซึ่งในภาคการศึกษานี้มีการผลิต VCD (แทนการสอนเสริม) จํานวน ทั้งสิ้น 23
ชุดวิชา (สํานักบริการการศึกษา 2551:10-11)
ในการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น มสธ.มีการจัดสัมมนาเสริม/เขม
ชุดวิชา 10 สาขาวิชา จํ านวน 171 ชุดวิ ชา จํานวน 303 ครั้ง มีนัก ศึกษาเข ารับการสัมมนาเสริม
จํานวน 24,090 คน มีการจัดสัมมนาเขมชุดวิชาระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา จํานวน 3 ชุดวิชา
จํานวน 8 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาเขม จํานวน 231 คน มีการมีการจัดสัมมนาเขมดุษฎี
นิพนธ 1 จํานวน 1 สาขาวิชา จํานวน 7 ชุดวิชา จํานวน 8 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาเขม
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จํานวน 93 คน มีการจัดสัมมนาเขมชุดวิชาวิทยานิพนธ 10 สาขาวิชา จํานวน 114 ชุดวิชา จํานวน
125 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาเขม จํานวน 7,586 คน มีการจัดสัมมนาเขมชุดวิชาคนควา
อิสระ 8 สาขาวิชา จํานวน 25 ชุดวิชา จํานวน 19 ครั้ง มีนักศึกษาเขารับการสัมมนาเขม จํานวน 664
คน (สํานักบัณฑิตศึกษา 2551)

2.2.3 ประเด็นที่ 3 คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียน
ผลการวิจัยประเด็นที่ 3 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการจัดประสบการณ
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอด ความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด 3 ใน 4 กิจกรรม เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมตางๆ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดใหในระบบที่เปนการเรียนการสอนทางไกลเชนปฏิสัมพันธ e-Learning การสอน
เสริมแบบปกติ การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ อมรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ การสัมมนา
เสริม การสัมมนาเสริมเขมแลว โดยใหผูเรียนไดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน และใหผูเรียนตอบคําถาม คณาจารยมีความสามารถในการจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน อยูในระดับมาก-มากที่สุดในกิจกรรมดังกลาว แตในสวนของการ
ที่ใหผูเรียนไดฝกการปฏิบัติจริงนั้นคณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียน อยูในระดับนอยที่สุดเนื่องจาก ดวยลักษณะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนดวย
ระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการปฏิบัติจริงหรือการปฏิบัติเสริมทักษะในบาง
สาขาวิชา บางหลักสูตรเทานั้น เชน สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จัดใหมีการฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะในหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการ
จัดการการผลิตพืชและวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว จํานวน 4 ชุดวิชา ไดแก ชุดวิชาการจัดการ
ผลิตสุกรและสัตวปก ชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง ชุดวิชาการจัดการการผลิตพืช และ
ชุดวิชาการฝกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จัดใหมีการฝก
ปฏิบัติเสริมทั กษะในหลัก สูตรระดับปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จํานวน 1 ชุดวิชาคือ ชุดวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมการประเมิน (สํานักทะเบียนและ
วัดผล 2550) เปนตน และจากการศึกษาขอมูล พบวา ในปการศึกษาที่ 2/2550 มหาวิทยาลัยมีการจัด
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาวิชา 18 ชุดวิชา 27 ครั้ง มีจํานวน
นักศึกษาที่เขารับการ ฝก 1,908 คน (สํานักบริการการศึกษา 2551)
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มหาวิทยาลัยมีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและ
นอกคณะ การเปดชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ โดยจะเห็นไดจากมี
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 58 หลักสูตร ที่การกําหนดให
นักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี/คนควาอิสระ รวมทั้งสิ้น 73 ชุดวิชา (สํานักวิชาการ 2551)
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการสรางประสบการณจริง โดยจัดทําเอกสารคูมือการศึกษาที่
เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน และสามารถวางแผนการเรียนไดดวยตนเองตามคําแนะนํา
ของมหาวิทยาลัย มีสื่อการสอนที่หลากหลาย มีเอกสารการสอนและประมวลสาระชุดวิชาที่ดีชวย
ใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลทุกชุดวิชา
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการสรางประสบการณจริงโดยจัดใหนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาฝกปฏิบัติ/ฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู โดยในปงบประมาณ 2551 มี
การฝกจํานวน 65 ครั้ง 450 ชั่วโมง มีนักศึกษาเขารับการฝกจํานวน 5,238 คน (สํานักคอมพิวเตอร
2551)
มหาวิทยาลัยจัดใหมีบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ศูนยวทิ ยบริการจํานวน 10
ศู น ย ทั่ ว ประเทศจํ า นวน 40 เครื่ อ ง และจั ด บริ ก ารห อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 วันจันทร-วันศุกร เวลาราชการ จํานวน 10 เครื่อง ใน
ปงบประมาณ 2551 มีนักศึกษาเขารับบริการ จํานวน 2,900 คน (สํานักบัณฑิตศึกษา 2551)
นอกจากนี้ยังมี เ ครื่อ งคอมพิว เตอร ป ระจําห องยอย ณ อาคารพิท ยพั ฒ น ซึ่ง เป น อาคารสํา หรั บ
ฝกอบรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส http://library.stou.ac.th ซึ่งเปดบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อใหบริการฐานขอมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป มีชองทางการใหบริการสารสนเทศแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผาน
ชุมสายโทรศัพท 1222 ทั่วประเทศ และมีการจัดบริการ Ask a Librarian ทั้งทางเว็บไซด โทรศัพท
โทรสาร e-Mail และผูที่เขามาใชบริการในหองสมุดโดยตรง
มหาวิทยาลัยเปดบริการใหนักศึกษาใชหอ งสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ และ
เปดหองสมุดในวันอาทิตย ในวันที่มนี ักศึกษาเขารับการสัมมนาวิทยานิพนธ ในรอบ 12 เดือน มี
ผูใชบริการ จํานวน 372,586 คน ประกอบดวยผูใ ชบริการภายใน ไดแก คณาจารย ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประเภทตางๆ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และ
ผูใชบริการภายนอก จากชองทางในการติดตอ ไดแก การติดตอดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร อีเมล
และทางเว็บไซต นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปดบริการหองสมุดวันจันทร – วันเสาร เวลาราชการ ณ
ศูนยวิทยบริการจํานวน 6 ศูนยทั่วประเทศ เปดบริการหองสมุดทุกวันเวลาราชการ ณ ศูนยวิทย
บริการ จํานวน 4 ศูนยทวั่ ประเทศ คือ ศูนยวิทยบริการจัดหวัดนครสวรรค ศูนยวิทยบริการจังหวัด
เพชรบุรี ศูนยวิทยบริการจังหวัดลําปาง และศูนยวิทยบริการจังหวัดอุบลราชธานี
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นอกจากนี้ในการจัดประสบการณวิชาชีพของแตละหลักสูตร คณาจารยจะใหนักศึกษาทํา
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูทางวิชาการ ความชํานาญในวิชาชีพ การฝกฝนการเปนผูนํา ผูตาม
การอภิปรายในที่ประชุมและสงเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน

2.2.4 ประเด็นที่ 4 คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน
ผลการวิจัยประเด็นที่ 4 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยูในระดับมาก-มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีเปนอยางยิ่ง โดยจะเห็นไดจากการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอรใหคณาจารย 12 สาขาวิชา จํานวน 345 เครื่อง และคณาจารยประจําสํานักตางๆ จํานวน
46 เครื่อง ซึ่งสามารถเขาเครือขายของหองสมุด และ Internet ไดทุกจุด (สํานักคอมพิวเตอร 2551)
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู
ของตนเองและผู เรี ย น โดยการจัดอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยี สํ าหรั บคณาจารย และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรตางๆ อยางตอเนื่องทุกป ในปงบประมาณ 2551 มีการจัด
ฝกอบรม 30 ครั้ง 458 ชั่วโมง มีคณาจารยและบุคลากรเขารับการฝกอบรม จํานวน 933 คน (สํานัก
คอมพิวเตอร 2551) อีกทั้งดวยระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คณาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยจึงมีความสามารถในการ
ใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ผลิ ต รายการดั ง กล า ว ป 2551 มี ร ายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เครือขายเพื่อการศึกษา ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz .สวศ.
ลําปาง ระบบ A.M. ความถี่ 549 KHz
สวศ.ขอนแกน ระบบ A.M. ความถี่ 621 KHz สวศ.
อุบลราชธานี ระบบ A.M. ความถี่ 711 KHz สวศ.สุราษฎรธานี ระบบ A.M. ความถี่ 1242 KHz
สวศ.สงขลา ระบบ A.M. ความถี่ 558 KHz สวศ.ระนอง ระบบ A.M. ความถี่ 105.75 KHz สวศ.
กระบี่ ระบบ A.M. ความถี่ 963 KHz สวศ.แมฮองสอน ระบบ A.M. ความถี่ 102 KHz สวศ.
นครสวรรค ระบบ A.M. ความถี่ 936 KHz สวศ.จันทบุรี ระบบ A.M. ความถี่ 927 KHz ออกอากาศ
ทุกวัน มีรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน คือ 1) สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรม
ประชาสัมพันธ ออกอากาศทุกวัน เวลา 05.00 – 06.00 น. 2) สถานีวิทยุโทรทัศนทางไกลผาน
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลออกอากาศ วันจันทร – วันศุกร เวลา 18.10 – 20.00 น. วั น เ ส า ร –
วันอาทิตย เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 15.30 น. และ เวลา 16.00 – 20.00 น. นักศึกษาที่มี
จานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DLTV 8 (ชอง 88 ) สวนนักศึกษาที่เปนสมาชิก
UBC ในระบบเคเบิ้ลทีวี รับชมไดทาง UBC ชอง 55 และ 3) สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศทุกวัน เวลา 21.00 – 21.30 น.นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณ
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ดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DLTV 8 (ชอง 88 ) สวนนักศึกษาที่เปนสมาชิก UBC ในระบบ
เคเบิ้ลทีวี รับชมไดทาง UBC ชอง 55 (สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2551)
และเมื่อมีเทคโนโลยีใหมๆ เขามามหาวิทยาลัยจึงมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
e- Learning ในหลายชุดวิชา และมีแนวโนมพัฒนามากขึ้น ซึ่งคณาจารยจึงตองพัฒนาตนเองใหมี
ความรู ความสามารถทางดานการใชเทคโนโลยีมากขึ้น ในปการศึกษา 2/2550 มหาวิทยาลัยมีการ
จัดการเรียนการสอนโดย e-Learning โดยมีการผลิตและเปดสอน e-Learning จํานวน 42 ชุดวิชา
แยกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 14 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 23 ชุดวิชา และปริญญาเอก
จํานวน 4 ชุดวิชา (สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2551)
มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารย/บุคลากรมีการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ
ทางดานการใชเทคโนโลยีมากขึ้นโดยการจัดอบรมในหลักสูตรตางๆ เชน จัดอบรมหลักสูตร STOU
e-Learning “A Tutor” (การผลิตบทเรียนในระบบ e-Learning) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 มี
ผูเขารวม จํานวน 22 คน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
วิทยากรสอนเสริมผานอินเทอรเน็ต ระหวางวันที่ 23 – 24 กันยายน 2551 มีผูเขารวม จํานวน 19 คน
และจั ด การบรรยายทางวิ ช าการ เรื่ อ ง ระบบดิ จิ ต อล(Digital
Eco–System)
ที่ มี ผ ลต อ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผูเขารวม จํานวน 50 คน (สํานักวิชาการ 2551) และหลักสูตร
อื่นๆที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรอีกกวา 30 หลักสูตร จํานวน 458 ชั่วโมง มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น
933 คน (สํานักคอมพิวเตอร 2551)
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาใช Internet โดยเปดกระดานสนทนา
ปญหาในการเรียนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ โดยมีคณาจารย/เจาหนาที่เปนผูตอบกระดาน
สนทนาปญหาในการเรียนของสาขาวิชา และปญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คณาจารยจึง
ตองมีความรูในการใช Internet เพื่อปญหานักศึกษา เชน กระดานสนทนาปญหาในการเรียนระดับ
ปริญญาตรี http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ กระดานสนทนาปญหาในการเรียน
ระดับปริญญาโท http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/webboard/ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร เปนตน
และยังมีของสาขาวิชาตางๆ อีก

2.2.5 ประเด็นที่ 5 คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ผลการวิจัยประเด็นที่ 5 พบวาคณาจารยสวนใหญ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งจะเห็นไดจากมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในระบบเปด มีการจัดการ
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เรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากและศึกษาดวยตนเองจากสื่อรูปแบบ
ตางๆที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น ซึ่งแตละหนวยจะมีแผนการสอนใหทราบแนวคิดและวัตถุประสงค
การเรียน กิจกรรมระหวางเรียน สื่อการสอน และประเมินผลมีการประเมินผลกอนเรียน ระหวาง
เรียน และประเมินผลหลังเรียนเมื่อจบการเรียนแตละหนวย และมีกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ
และสามารถตรวจสอบคําตอบไดดวยตนเอง
ในการวัดผลการศึ กษามหาวิทยาลัยจัดแบงลักษณะเนื้อหาชุดวิชาออกเปน ชุดวิชาเชิ ง
ทฤษฎีและชุดวิชาเชิงปฏิบัติ สาขาวิชาเปนผูกําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรับการฝกปฏิบัติและ
การสอบไลประจําภาคการศึกษา ตามลักษณะของแตละชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ ดังนี้ 1) ชุด
วิชาเชิงทฤษฎี มีคะแนนฝกปฏิบัติไมเกินรอยละ 20 และใหคะแนนสอบไลประจําภาคการศึกษาไม
นอยกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2) ชุดวิชาเชิงปฏิบัติ กําหนดการประเมินผลการศึกษาโดยถือ
คะแนนฝก ปฏิ บัติ เ ปน สํา คัญ และคะแนนสอบไล ป ระจําภาคการศึก ษาเปน สว นประกอบ โดย
สาขาวิชาจะกําหนดสัดสวนของคะแนนตามความเหมาะสมของแตละชุดวิชา 3) กิจกรรมวิชาชีพ
ใหกําหนดการประเมินผลการศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น (สํานักทะเบียนและวัดผล
2551)
การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยออกขอสอบโดยใชเกณฑการประเมิน
แบบอิงเกณฑและอิงกลุม โดยดําเนินการออกขอสอบใหมในรูปคณะกรรมการ ในปการศึกษา
2/2550 มีการออกขอสอบใหม จํานวน 229 ชุดวิชา และมีการจัดสอบทั้งในประเทศ-ตางประเทศ ใน
สวนของการจัดสอบในประเทศ มหาวิทยาลัยจัดสอบทั่วประเทศ จํานวน 137 สนามสอบ และ
สนามสอบตางประเทศ จํานวน 38 สนามสอบ 30 ประเทศ (สํานักทะเบียนและวัดผล 2551) และ
ตัดสินการสอบในรูปคณะกรรมการเชนเดียวกัน
นอกจากมีการประเมินผลจากการสอบแลว มหาวิทยาลัยมีการประเมิ นผลผูเ รียนเปน
รายบุคคลจากกิจกรรมที่สาขาวิชาจัดใหกับนักศึกษาในการอบรมเขมประสบการณวิชาชีพ การจัด
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะและการทํากิจกรรมประจําชุดวิชา รวมทั้งการประเมินผลจากการแสดงออก
ของนักศึกษาเมื่อมาทํากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย เชน การตอบคําถาม การมีสวนรวมในการทํางาน
กลุม ความเปนผูนํา การแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนประสบการณ
เพื่อใหเกิดการประเมินผลการเรียนการสอนที่เที่ยงตรง กอนการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ มี
การจัดกิจกรรมและจัดกลุมนักศึกษาที่สงเสริมใหเกิดสภาพการเรียนรูที่อิงประสบการณ ศักยภาพ
และพัฒนาการของนักศึกษา เชน การพิจารณาจากประสบการณการทํางาน ประวัติการเรียน และ
ในระหวางการฝกฯ รวมทั้งการดูแลใหนักศึกษาที่มีประสบการณนอยมีโอกาสแสดงออกเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูไดมากขึ้น
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2.2.6 ประเด็นที่ 6 คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ
ผลการวิจัยประเด็นที่ 6 พบวา คณาจารยสวนใหญ มีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง จะเห็ น ได จ าก
มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลและตัดสินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรูปคณะกรรมการ และ
เมื่อมีการใชขอสอบในระยะเวลาหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยยังมีการปรับปรุงคุณภาพขอสอบ มีขั้นตอน
ในการปรับปรุงคุณภาพขอสอบ คือ 1) ประสานสํานักคอมพิวเตอรเพื่อขอขอมูลคะแนนดิบใน
ระบบ online เพื่อดึงขอมูลมาเก็บที่ศูนยวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ 2) นําขอมูลคะแนนดิบมา
วิเคราะหขอสอบรายขอเพื่อหาคาความยากงาย จําแนกตามขอ คําถามและตัวเลือก ดวยวิธีการทาง
สถิติ 3) ประสานกับอาจารยวัดผลเพื่อพิจารณาแปลผลการวิเคราะหขอสอบและเสนอกรรมการ
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพข อสอบ 4) ประสานกั บ สาขาวิ ช าเพื่ อ ขอรายนามกรรมการปรับ ปรุง คุ ณ ภาพ
ขอสอบ 5) นําขอสอบเกามาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพขอสอบตามผลการวิเคราะหขอสอบรายขอ
6) ประสานกับอาจารยนักวัดผลเพื่อพิจารณาขอคําถามและตัวเลือกที่กรรมการปรับปรุงคุณภาพ
ขอสอบแลวกอนนําสงพิมพตนฉบับ ในการสอบปการศึกษา 2/2550 มีจํานวนชุดวิชาที่ปรับปรุง
ขอสอบ จํานวน 199 ชุดวิชา (สํานักทะเบียนและวัดผล 2551) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการ
สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางหนึ่ง
จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ก ารมี เ ป ด กระดานสนทนาป ญ หาในการเรี ย นสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาตางๆ ไดนําปญหานักศึกษามาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร เปนตน
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นสําหรับนักศึกษา เชนการเขาอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลวิทยากรทุกครั้งและแจงใหคณาจารยที่เปนวิทยากรทราบเพื่อ
นําผลไปปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
ในการจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะจะมีการประชุมวิทยากรฝกปฏิบัติทุกครั้ง เพื่อ
นํ า ผลการประเมิ น การฝ ก ปฏิ บั ติ ใ นแต ล ะชุ ด มาปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมฝ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะ และ
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการฝกปฏิบัติเสริมทักษะทุกครั้ง จากการประเมินผลนักศึกษาที่เขารับ
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะในปการศึกษา 1/2550 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากทุกสาขาวิชา ( X = 4.02-4.47) (สํานักบริการการศึกษา 2551)
ในการจั ด กิ จ กรรมการสั ม มนาเสริ ม /เข ม ที่ จั ด ให กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยแตละคนและแจงผลการประเมินใหอาจารย
ทราบเพื่อนําผลไปปรับปรุงการจัดการสอนของอาจารย ในปการศึกษา 1/2550 นักศึกษามีพึงพอใจ
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ตอการสอนของอาจารยในการสัมมนาเสริมโดยภาพรวมอยูในมากที่สุด ( X = 4.53 ) และนักศึกษามี
พึงพอใจตอการสอนของอาจารยในการสัมมนาเขมโดยภาพรวมอยูในมาก ( X = 4.42 )
และในการจัดกิจกรรมการสอนเสริม มหาวิทยาลัย มีการประเมินการสอนเสริมอาจารย
สอนเสริมของทุกชุดวิชาที่มีเปดการสอนเสริมและแจงผลการสอนเสริมใหสาขาวิชาทราบ เพื่อนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนเสริม ปการศึกษาที่ 2/250 มีการประเมินผล 7 สาขาวิชา พบวา
นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกสาขาวิชา ( X = 3.78-4.27) (สํานักบริการ
การศึกษา 2551)

2.2.7 ประเด็นที่ 7 คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนของผูเรียนและนําผล
ไปใชพัฒนาผูเรียน
ผลการวิจัยประเด็นที่ 7 พบวา มีคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียน
และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียนทุกสื่อ อยูในระดับมาก และคณาจารยมีการนําผลวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อไป
พัฒนาผูเรียน อยูในระดับมาก-มากที่สุด
จากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา ดวยเอกลักษณของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลโดยใชสื่อสิ่งพิมพที่เรียกวา “ชุดวิชา” โดยในแตละชุดวิชาซึ่งแบงหนวยการสอน
ออกเปน 15 หนวยนั้น มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารยประกอบกันเปนคณะกรรมการผลิต
(และบริหาร)ชุดวิชา ซึ่งคณะกรรมการตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในการผลิตชุดวิชาในแตละ
หนวยการสอนคณาจารยผูรับผิดชอบการเขียนหนวยการสอนตองทําการศึกษา คนควาขอมูลและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเขียนใหหนวยการสอนขึ้นใหตรงตามหลักวิชาการและใหสอดคลอง
กับหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งถือไดวาการเขียนชุดวิชาเปนการวิจัยเอกสารอยางหนึ่งก็ถือวาคณาจารยทุกคน
ไดทําวิจัยเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและไดนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนซึ่งก็คือนักศึกษา มสธ.
ใชประกอบการเรียนการสอนดังจะเห็นไดจากมหาวิทยาลัยมีชุดวิชาที่เปดสอนรวม 566 ชุดวิชา
แยกเปนชุดวิชาระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี จํานวน 389 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 177 ชุดวิชา มีการผลิตและเปดสอน e-Learning จํานวน 42 ชุดวิชา แยกเปนระดับปริญญา
ตรี จํานวน 14 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 23 ชุดวิชา และปริญญาเอก จํานวน 4 ชุดวิชา
(สํานักทะเบียนและวัดผล,สํานักบัณฑิตศึกษา 2550) ในปการศึกษาที่ 2/2550 และ 1/2551
คณาจารย มสธ. มีภาระงานในการผลิตชุดวิชา/ปรับปรุงชุดวิชา/ผลิตชุดวิชา และผลิตชุดวิชา
e-Learning จํานวนกวา 223 คน มีการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา /ผลิตชุดวิชา e-Learning จํานวน 55 ชุด
วิชา (สํานักวิชาการ 2551) และยังมีภาคการศึกษาตอๆ ไปอีก
และดวยระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีลักษณะ “รวมบริการประสานภารกิจ”
โดยมีการวางแผนและใชทรัพยากรตางๆ รวมกัน อาทิ ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือและอุปกรณตางๆ

133
และดานสถานที่ โดยมีหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทําหนาที่ตามพันธกิจของหนวยงาน
นั้นๆ ในการวิจัยก็เชนกันมหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางดานการวิจัย
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยโดยจัดใหมีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และดูแลการบริหารงานวิจัย
กองทุนรัตนโกสินทร 200 ป งบประมาณแผนดิน กองทุนพัฒนา สื่อการศึกษาทางไกล กองทุนวิจัย
พัฒนาแบบทดสอบ และวิจัยสถาบัน ในแตละปคณาจารย และบุคลากรมีการทําวิจัยดานตางๆโดย
ใชงบประมาณในรูปแบบตางๆ นอกจากนี้คณาจารยยังมีการทําวิจัยโดยไดรับงบประมาณจาก
หนวยงานภายนอกดวย ในปงบประมาณ 2551 คณาจารยมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนของ
ผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน แลวเสร็จและทําการเผยแพร จํานวน 10 เรื่อง (สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 2551) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสํานักเทคโนโลยีการศึกษาที่ทําหนาที่วิจัยและประเมิน
สื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนมากขึ้น ในปงบประมาณ 2551 สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีงานวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนถึง 12 เรื่อง (สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2551) และจะมีงานวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เปนประจําทุกป นอกจากนี้สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ ยังมีการประเมินชุดวิชาตางๆ
ของสาขาวิชา ในปการศึกษาที่ 2/2550 มีการประเมิน จํานวน 11 ชุดวิชา สาขาวิชาอื่นๆ ก็เชนกัน

3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผลการวิจัย พบวา คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล ในการทํากิจกรรมการสอนเสริมแบบเขมพิเศษ การสอนเสริมผาน Internet/ดาวเทียม
และการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาตางๆ อยูในระดับนอย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสงเสริมให
คณาจารยมีความรูในการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ใหมากขึ้น
เพื่อนําไปปรับใชในกิจกรรมดังกลาวใหมากขึ้น
2. ผลการวิจัย พบวา คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของอาจารยและนักศึกษาในการสอนดวยระบบ e-Learning สอนผานรายการวิทยุกระจายเสียงอยู
ในระดับมาก-มากที่สุด สอนผานโทรทัศน สอนผาน CD เสียง สอนผาน VCD แตจํานวนรอยละไม
ถึง 50 ดังนั้น ควรสงเสริมใหคณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในกิจกรรมดังกลาวให
เพิ่มมากขึ้น
3. ผลการวิจัย พบวา คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ
การเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและ
การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ในกิจกรรมการ
ประเมินผลการสอนเสริมแบบเขมพิเศษโดยการสังเกตนักศึกษาโดยการซักถามนักศึกษา โดยการ
ตอบคําถามของนักศึกษา โดยใหนักศึกษากรอกแบบประเมินผลหลังจากเขารับการสอนเสริม การ
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ประเมินผลชุดวิชาฝกปฏิบัติเสริมทักษะโดยการใหคะแนน P C R โดยใหนักศึกษาทําแบบประเมิน
ตนเองกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อดูพัฒนาการการเรียนรูของแตละบุคคลประกอบการประเมินผล
อยูในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหคณาจารยมีการประเมินผลการเรียนในกิจกรรม
ดังกลาวใหมากขึ้น
4. ผลการวิจัย พบวาคณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ในกิจกรรมมีการนําผลการประเมินการอบรมเขมพิเศษในชุดวิชา
ตางๆ ที่มีการอบรมเขมพิเศษมาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เชน นําเอาผลประเมินจาก
กิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษาทําลวงหนามากําหนดเนื้อหาที่จะบรรยายเพื่อเสริมสรางความ
เขาใจใหกับนักศึกษา ฯลฯ มีการนําผลการประเมินการสอนเสริมพิเศษในชุดวิชาตางๆ ที่มีการสอน
เสริมพิเศษมาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ
เชน เพิ่มกิจกรรมใหนักศึกษาที่มีผลการประเมินออนกวาคนอื่น สอนเสริมโดยเนนในหัวขอที่
นักศึกษาไมเขาใจ อยูในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหคณาจารยมีการนําผลประเมิน
มาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพในกิจกรรมดังกลาวใหมากขึน้
5. ผลการวิจัย พบวา มีคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไป
ใชพัฒนาผูเรียนทุกสื่อ ซึ่งอยูในระดับมากก็ตามแตเปนวิจัยเอกสารโดยการเขียนตําราเอกสารการ
สอน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายสงเสริมใหคณาจารยมีการทําวิจัยสื่ออื่นๆใหเพิ่มมากขึ้น

3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการทําวิจัยครั้งนี้มีการจัดเก็บขอมูลจากคณาจารยที่ทําการสอนใน 12 สาขาวิชา
เทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บรวมรวมขอมูลจากคณาจารยประจําสํานักดวย
2. ควรจัดทําเปนชุดโครงการวิจัยที่ดําเนินการวิจัยโดยสาขาวิชา

บรรณานุกรม
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู. การปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญที่สุด. 2543. (เอกสารอัด
สําเนา)
งานบริ ก ารการศึ ก ษา ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษาประจํ า ภู มิ ภ าค สํ า นั ก บริ ก ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ภาคการศึกษา
ที่ 1/2549. นนทบุรี, 2549. (เอกสารอัดสําเนา)
งานบริ ก ารการศึ ก ษา ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษาประจํ า ภู มิ ภ าค สํ า นั ก บริ ก ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ภาคการศึกษา
ที่ 2/2549. นนทบุรี, 2550. (เอกสารอัดสําเนา)
งานบริ ก ารการศึ ก ษา ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษาประจํ า ภู มิ ภ าค สํ า นั ก บริ ก ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การประเมินผลการสอนเสริมของอาจารย ภาคการศึกษา
ที่ 2/2550. นนทบุรี 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
งานบริการการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค สํานักบริการการศึกษา . สถิตินักศึกษาเขา
รับการสอนเสริมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2/2548. นนทบุรี,
2549. (เอกสารอัดสําเนา)
งานบริ ก ารการศึ ก ษา ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษาประจํ า ภู มิ ภ าค สํ า นั ก บริ ก ารการศึ ก ษา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช . ส ถิ ติ นั ก ศึ ก ษ า เ ข า รั บ ก า ร ส อ น เ ส ริ ม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2/2550. นนทบุรี, 2551. (เอกสารอัด
สําเนา)
จิราภรณ สุวรรณวาจกกสิกิจ. การประเมินการจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 16344
การพูดและการแสดงสําหรับวิทยุกระจายเสียง ภาคการศึกษาที่ 1/2549. นนทบุรี, 2550.
(เอกสารอัดสําเนา)
ฐปนรรต พรหมอินทร. รายงานการวิจัยสถาบันเรื่อง การติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. (เอกสารอัดสําเนา)
ทิศนา แขมมณี และคณะ. การพัฒนากระบวนการคิด.เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนารูปแบบ การสอนที่เนนกระบวนการคิดตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู,
นครปฐม:ศูนยศึกษาพัฒนาครู คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม,2543.
แนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอี้ (John Dewey), 1963 คนคืนวันที่ 21 สิงหาคม 2551 จาก
เวิลดไวดเว็บ :http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=110823&Ntype=2
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ฝายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานการวิจัย เรื่อง การรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม คนคืนวันที่ 22 ตุลาคม 2551 จาก
เวิลดไวดเว็บ : http://www.stou.ac.th
ฝายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเรื่องการรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของ มสธ.ทางสถานี
วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 คนคืนวันที่ 22 ตุลาคม 2551 จากเวิลดไวดเว็บ :
http://www.stou.ac.th
ฝายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
รายงานการวิจัย เรื่อง ความตองการของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อเสริมประกอบการเรียน คน
คืนวันที่ 22 ตุลาคม 2551 จากเวิลดไวดเว็บ : http://www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.มสธ. 30 ป วันสถาปนามหาวิทยาลัย กาวไกลรับใชสังคม .นนทบุรี
: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คนคืนคืนวันที่ 10 ตุลาคม 2551 จาก
เวิลดไวดเว็บ : http://www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง องคประกอบ
คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาและจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการกลุมผลิตชุด
วิชา. ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง องคประกอบ
หนาที่และวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2535 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2535
วาทิพย ภูสวรรคชัย และคณะ.รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
สื่อการศึกษาชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย คนคืนวันที่ 22 ตุลาคม 2551 จากเวิลดไวดเว็บ
: http://www.stou.ac.th
วาทิพย ภูสวรรคชัย และคณะ. รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
สื่อการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องตน คนคืนวันที่ 22
ตุลาคม 2551 จากเวิลดไวดเว็บ : http://www.stou.ac.th
ศูนยประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. รายงานการประเมิน
ตนเองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปการศึกษา 2549. นนทบุรี : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. รายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนของผูเรียน ปงบประมาณ 2551, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ตารางการออกอากาศเพื่อการศึกษา
ทางไกล ภาคการศึกษา 2/2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. รายชื่องานวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาและชุดวิชาตางๆ ปงบประมาณ 2551,
2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํ า นั ก เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช. สรุ ป จํ า นวนการจั ด ทํ า ชุ ด วิ ช า
e-Learning ภาคการศึกษา 2/2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถิติการใหบริการหองคอมพิวเตอร งาน
ฝกอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ-งานฝกปฏิบัตินักศึกษาปริญญาตรีและปริญญา
โท ปงบประมาณ 2551, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช. สรุ ป ข อ มู ล การให บ ริ ก ารของสํ า นั ก
คอมพิวเตอร / จํา นวนผูเข า รับการฝ กอบรมหลักสูต รตางๆ ปง บประมาณ 2551, 2551.
(เอกสารอัดสําเนา)
สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช. สรุ ป จํ า นวนคอมพิ ว เตอร ที่ จั ด สรรให
คณาจารย ปงบประมาณ 2551, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. คูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการ
การศึกษา 2550. นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
สํานั ก ทะเบี ย นและวัด ผล มหาวิ ท ยาลัย สุโขทั ย ธรรมาธิ ราช. จํ า นวนการปรั บ ปรุง ขอ สอบภาค
การศึกษา 2/2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํ า นัก ทะเบี ย นและวั ด ผล มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช. จํา นวนการออกข อ สอบใหมภ าค
การศึกษา 2/2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. จํานวนชุดวิชาที่เปดสอนระดับปริญญา
ตรี ภาคการศึกษา 2/2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํ า นั ก บรรณสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช. จํ า นวนผู ใ ช ห อ งสมุ ด มสธ.
ปงบประมาณ 2551, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การประเมินการสอนเสริมของอาจารย
ภาคการศึกษา 2/2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ตารางสอนเสริมผาน Internet ภาค
การศึกษา 2/2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
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สํานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ตารางสอนเสริม มสธ. ภาคการศึกษา
2/2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถิตินักศึกษาเขารับการสอนเสริม มสธ.
ภาคการศึกษา 2/2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สรุปจํานวนการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
ภาคการศึกษา 2/2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการใหบริการจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ภาคการศึกษา 2/2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.ขอมูลการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2551, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา
2550. นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยสัมมนาเสริม/เขม ปการศึกษา 2550, 2550. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. จํานวนชั่วโมง/สถิติการอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2551, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. รายชื่อชุดวิชาที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ปการศึกษา 2550, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถิติการใหบริการหองคอมพิวเตอร สํานัก
บัณฑิตศึกษา ที่อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 ปงบประมาณ 2551, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักมาตรฐานและประเมินผลการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา , 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.ขอมูลหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ที่มีชุดวิชาเลือกเสรี ,
2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.จํานวนชั่วโมง/สถิติการอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพระดับปริญญาตรี ปงบประมาณ 2551 , 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.จํานวนชั่วโมง/สถิติการอบรมเขมพิเศษชุดวิชา
ปการศึกษา 1/2550 ,2551. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.ขอมูลการจัดอบรมใหคณาจารยและบุคลากร
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2551, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
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สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สรุปภาระงานในการเขียนชุดวิชาของคณาจารย
สาขาวิชาตางๆ ปการศึกษา 2/2550 และ 1/2551, 2551. (เอกสารอัดสําเนา)
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการการศึกษาประจํา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ฝกปฏิบั ติเสริมทักษะ ชุดวิช า 96408 การจัด การระบบฐานขอมูล ครั้ง ที่ 1 ประจําภาค
การศึกษาที่ 2/2549 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี, 2550. (เอกสารอัด
สําเนา)
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการการศึกษาประจํา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ฝกปฏิบั ติเสริมทักษะ ชุ ดวิช า 96408 การจัด การระบบฐานขอมูล ครั้ง ที่ 2 ประจําภาค
การศึ ก ษาที่ 2/2549 ณ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช. นนทบุ รี : โรงพิ ม พ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการการศึกษาประจํา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุ ดวิช า 96408 การจัด การระบบฐานขอมูล ครั้ง ที่ 3 ประจําภาค
การศึ ก ษาที่ 2/2549 ณ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช. นนทบุ รี : โรงพิ ม พ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการการศึกษาประจํา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานขอมูล ประจําภาคการศึกษาที่
2/2549 ณ เรือนจํากลางคลองเปรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. นนทบุรี : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการการศึกษาประจํา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานขอมูล ประจําภาคการศึกษาที่
2/2549 ณ ทั ณ ฑสถานหญิ ง กลาง เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพมหานคร. นนทบุ รี : โรงพิ ม พ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการการศึกษาประจํา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549 ณ
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ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
หนวยจัดฝกปฏิบัติเสริมทักษะ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบริการการศึกษาประจํา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ฝกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพพื้นนูนและพื้นราบ ประจําภาค
การศึกษาที่ 2/2549 ณ ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
อาภรณ ใจเที่ยง. ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คนคืนวันที่
21 สิงหาคม 2551 จากเวิลดไวดเว็บ : http://www.sut.ac.th/tedu/news/Teach.html

ภาคผนวก
แบบสอบถาม

ภาคผนวก ก
ผลการประเมินวิทยากร
ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
แยกตามรายชื่อและสาขาวิชา

ภาคผนวก ค
แบบสอบถาม

(สําหรับคณาจารย)

แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชีว้ ัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประจําปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ขอของตัวชี้วัดที่ 23 ดังนี้ 1) คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมาย
ของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 2) คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล 3) คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการ
ถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน 4) คณาจารยมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 5) คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 6) คณาจารยมีการนําผลประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ และคณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนของ
ผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตามประเด็นยอย 7 ประเด็น
3. คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองปฏิบัตริ าชการ
ในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะเสนอ ก.พ.ร. และสงผลถึงเงินรางวัลประจําปของ
มหาวิทยาลัย คณะทํางานวิจยั จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานกรุณาสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามนี้ตามความ
เปนจริงหรือตามความคิดของทาน และกรุณาตอบทุกขอคําถาม ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณของขอมูลในการสรุปผล
ตอไป

ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมืออยางดียิ่งของทาน

W:\ฝายพัฒนาหลักสูตรและการสอน\รัชนี\วิจัย กพร23\ฉบับสงกพร\แบบสอบถามคณาจารยเขาเลม.docx

2
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมขอความในชองวาง ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. เพศ
( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง
2. อายุ…………..........ป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) 1. ปริญญาโท
( ) 2. ปริญญาเอก
( ) 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………..
4. ประสบการณการสอนใน มสธ. จํานวน ………………..ป
ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นยอย 7 ประเด็น
ประเด็นยอยที่ 1 คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย R ในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละรายการโดยตอบคําถามตามความรูความเขาใจ
ของทาน
ความรู ความเขาใจ
รายการ
ใช
ไมใช
1. ภารกิจของมหาวิทยาลัยมี 4 ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกสงั คม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ เพื่อเพิ่มพูนวิทยะฐานะ
แกผูประกอบอาชีพและขยายโอกาสการศึกษา เพื่อสนองความตองการของบุคลากรและสังคม
3. หลักการสําคัญของการจัดระบบการศึกษาทางไกล คือ มีชั้นเรียนใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
และมีสื่อการสอนที่ทันสมัย
4. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตองคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงานและสังคมในปจจุบัน
และอนาคต
5. มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
6. มีความรูเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการศึกษาในลักษณะทางไกล
7. ทานสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาจากเอกสารหลักสูตร
การศึกษาที่สํานักวิชาการมอบใหทุกปการศึกษา
8. การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทานคํานึงถึงเปาหมายการจัดการศึกษาของประเทศ
และมหาวิทยาลัยอยูเสมอ
9. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรการศึกษา หมายถึงวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเองผูอื่นและสังคม
10. การจัดการศึกษาทางไกล มุงเปดโอกาสและขยายโอกาสใหนักศึกษาและผูสนใจใฝหาความรู
สามารถศึกษาหาความรูไดในเวลา และสถานทีท่ ี่ตนสะดวกตามความสนใจและความสามารถ
ของแตละบุคคล สอดคลองกับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ
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รายการ

ความรู ความเขาใจ
ใช
ไมใช

11. อาจารยประจําในแตละหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการ
12. การพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาเปนอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นยอยที่ 2 คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
ความหมาย
การวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดย
ยึดหลักความสอดคลองกับความรู ความสามารถและประสบการณของผูเรียนเปนรายบุคคล
การสอนเสริมแบบปกติ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีขึ้นเพื่อมุงเสริม เนื้อหาสาระในเอกสารการสอนหรือ
สื่ออื่น ๆ ที่นักศึกษาไดศึกษาดวยตนเอง ใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยคณาจารย มสธ. หรือผูทรงคุณวุฒิที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายทําหนาที่เปนอาจารยสอนเสริม ทั้งนี้ การเขารับฟงการสอนเสริมนักศึกษาไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมปฏิสัมพันธทางวิชาการที่มุงเนนใหนักศึกษาไดรับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู
ทักษะ และประสบการณ ตลอดจนพัฒนาความรู ความเขาใจของนักศึกษาใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนอก เหนือจากการศึกษาจากสื่อ
เอกสารการสอน หรือสื่ออื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมาแลว
การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ซึ่งแบงออกเปนภาคทฤษฎีโดยนักศึกษาตองเขาสอบในสนามสอบ และ
ภาคปฏิบัติที่นักศึกษาทุกคนตองเขาอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดให มีระยะเวลาในการเขาอบรมจํานวน 4 ½ วัน นักศึกษา
ทุกสาขาวิชาจะสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกลาวไดในภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา หรือเหลือชุดวิชาไมเกิน 3 ชุด
วิชาสุดทาย ทั้งนี้กําหนดใหมีการประเมินผลคะแนนนักศึกษาระหวางการเขาอบรมเขมฯ และการสอบภาคปฏิบัติในสนามสอบ เทากับ
60:40
การอบรมเขมพิเศษชุดวิชา หมายถึง การจัดอบรมในชุดวิชาที่มีเนื้อหาคอนขางยากเพื่อใหความชวยเหลือนักศึกษาที่เหลือไมเกิน
3 ชุดวิชาสุดทายก็จะสําเร็จการศึกษา หรือกําลังจะหมดสถานถาพการเปนนักศึกษาและเคยสอบไมผานในชุดวิชาที่จัดอบรมเขมพิเศษ
มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาใหมีโอกาสสําเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร ซึ่งระยะเวลาการอบรมจํานวน 4 ½ วัน หรือ
2 ½ วัน โดยใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาที่จัดการอบรมเขมพิเศษมีการจัดสอบในวันสุดทายของการอบรมเพื่อประมวลผลสอบ
เสมือนการเขาสอบในสนามสอบจริง ทั้งนี้ การเขาอบรมเขมพิเศษใหสมัครเขาอบรมตามความสมัครใจของ นักศึกษาเอง

4
คําชี้ แจง แบบสอบถามส วนนี้ ต องการทราบว า คณาจารย ไ ด มี การวิเ คราะหศั กยภาพของผู เ รียนและเข า ใจผู เรี ย นเป น
รายบุคคลโดยผานทางกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือไม อยางไร ในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา
ขอใหทานไดโปรดอานกิจกรรมในแตละขอ และพิจารณาวาทานไดปฏิบัติการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและการทําความ
เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลผานทางกิจกรรมนั้นหรือไม อยางไร โดยเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละ
กิจกรรม พรอมเขียนอธิบายวิธีการปฏิบัติโดยยอ กรณีทานไมไดปฏิบัติกิจกรรมใด ใหทานเขียนเครื่องหมาย – ลงในชองคําตอบทุก
ชองของกิจกรรมนั้น
ระดับปริญญาตรี
การวิเคราะหศกั ยภาพและเขาใจผูเรียน
ไมมีกิจกรรมใน
วิธีการปฏิบัติเพื่อวิเคราะหศักยภาพ
เปนรายบุคคล
กิจกรรม
รอบการ
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
อื่นๆ/
ประเมินนี้
(โดยยอ)
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
หมายเหตุ
1. การแนะแนวการศึกษาหรือการ
ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท/
Internet
2. การสอนเสริมแบบปกติ
3. การสอนเสริมแบบเขมพิเศษ
4. การสอนเสริมผาน Internet/
ดาวเทียม
5. การฝกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
ตางๆ
6. การอบรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
7. การอบรมเขมพิเศษชุดวิชา
8. อื่นๆ โปรดระบุ..........................
ระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

การแนะแนวการศึกษา
การใหคาํ ปรึกษาทางโทรศัพท
การใหคาํ ปรึกษาทาง Internet
การใหคาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ
การสัมมนาเสริม

ไมมีกิจกรรมใน
รอบการ
ประเมินนี้

การวิเคราะหศกั ยภาพและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล
อื่นๆ/
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
หมายเหตุ

วิธีการปฏิบัติเพื่อวิเคราะหศักยภาพ
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
(โดยยอ)
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กิจกรรม

ไมมีกิจกรรมใน
รอบการ
ประเมินนี้

การวิเคราะหศกั ยภาพและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล
อื่นๆ/
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
หมายเหตุ

วิธีการปฏิบัติเพื่อวิเคราะหศักยภาพ
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
(โดยยอ)

6. การสัมมนาเขม
7. การปฏิสัมพันธ e-Learning
8. การอบรมเขมเสริมประสบการณ
มหาบัณฑิต
9. อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................

ประเด็นยอยที่ 3 คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู เพิ่มการ
ปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
ความหมาย
การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียน หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ มสธ.จัดขึ้นในระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
โดยผูสอนมีการลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9ลงในชองคําตอบของแตละกิจกรรมที่ทา นใชในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ใหผูเรียนไดอภิปราย
ฝกการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหผูเรียนตอบ
อื่นๆ
กิจกรรม
หรือแสดงความ
จริง
ระหวางผูเรียน
คําถาม
(โปรดระบุ)
คิดเห็น
1. ปฏิสัมพันธ e-Learning
2. สอนเสริมแบบปกติ
3. สอนเสริมแบบเขมพิเศษ
4. อมรมเขมชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
5. สัมมนาเสริม
6. สัมมนาเขม
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ประเด็นยอยที่ 4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา
คําชี้แจง ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู หมายถึง ระดับความสามารถในการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสอน มาใชเพื่อใหเกิดการพัฒนาการสอนตั้งแตขั้นเตรียมการสอน ขั้นสอน และขั้น
ประเมินผลการสอนของอาจารยไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ขอใหทานเขียนเครื่องหมาย R ในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่ตรงกับ
ระดับความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารย
5 หมายถึง มีความสามารถระดับมากทีส่ ุด
4 หมายถึง มีความสามารถระดับมาก
3 หมายถึง มีความสามารถระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความสามารถระดับนอย
1 หมายถึง มีความสามารถระดับนอยที่สุด
ไมไดทํากิจกรรมนี้ หมายถึง ทานยังไมไดทํากิจกรรมนี้ หรือ ยังเขาไมถึงกิจกรรมนี้

การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ทานมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีการสื่อสารระดับใด
1. สอนดวย webcasting
2. สอนดวยระบบ e-Learning
3. สืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต
4. ใช e-mail
5. สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ บนเว็บไซดของ มสธ.
ทานใชเทคโนโลยีตอไปนี้ในการสอนหรือไม
ดานวิชาการ
1. สอนผานสื่อสิ่งพิมพ เชน เอกสารประกอบการสอน ประมวลสาระ แนวทาง
การศึกษา
2. สอนเสริมแบบปกติ
3. สอนเสริมแบบเขมพิเศษ
4. อบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
5. ฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะ
6. สัมมนาเสริม
7. สัมมนาเขม
8. สอนผานรายการวิทยุกระจายเสียง
9. สอนผานโทรทัศน
10. สอนผาน CD เสียง
11. สอนผาน VCD

ระดับความสามารถในการใช ไมไดทํา
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ กิจกรรมนี้
เรียนรู
5 4 3 2 1

7

การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู

ระดับความสามารถในการใช ไมไดทํา
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ กิจกรรมนี้
เรียนรู
5 4 3 2 1

ดานเครื่องมือ
12. ใชเครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)
13. ใชเครื่องฉายภาพขามศีรษะ(overhead projector)
14. ใชโสตทัศน
ขอเสนอแนะ
1. ขอใหทานระบุความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียนอื่นๆ ที่นอกเหนือ
จากแบบสอบถามนี้
……………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….............................................
2. ทานมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………..............................................
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ประเด็นยอยที่ 5 คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของ
ผูเรียน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9ลงในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละกิจกรรมที่ทานใชประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียนเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
การปฏิบัติ
กิจกรรม
ปฏิบัติ ไมปฏิบตั ิ
1. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยสังเกตนักศึกษา
2. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยการซักถามนักศึกษา
3. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยการตอบคําถามของนักศึกษา
4. มีการประเมินผลการสอนเสริมโดยใหนักศึกษากรอกแบบประเมินผลหลังจากเขารับการสอนเสริม
5. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขมพิเศษโดยสังเกตนักศึกษา
6. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขมพิเศษโดยการซักถามนักศึกษา
7. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขมพิเศษโดยการตอบคําถามของนักศึกษา
8. มีการประเมินผลการสอนเสริมแบบเขมพิเศษโดยใหนักศึกษากรอกแบบประเมินผลหลังจากเขารับ
การสอนเสริม
9. มีการประเมินผลการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพโดยการใหคะแนน P C R
10. มีการประเมินผลการอบรมเขมพิเศษชุดวิชาตางๆ โดยการใหคะแนน P C R
11. มีการประเมินผลชุดวิชาฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะโดยการใหคะแนน P C R
12. มีการประเมินผลชุดวิชาฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะโดยใหนักศึกษาทําแบบประเมินตนเองกอนเรียนและ
หลังเรียนเพื่อดูพัฒนาการการเรียนรูของแตละบุคคลประกอบการประเมินผล
13. มีการออก/ปรับปรุงคุณภาพขอสอบตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนการสอนแตละชุดวิชา
14. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริมโดยสังเกตนักศึกษา
15. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริมโดยการซักถามนักศึกษา
16. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริมโดยการตอบคําถามของนักศึกษา
17. มีการประเมินผลการสัมมนาเสริมโดยการใหคะแนนเก็บระหวางเขารับการสัมมนาเสริม
18. มีการประเมินผลการสัมมนาเขมโดยสังเกตนักศึกษา
19. มีการประเมินผลการสัมมนาเขมโดยการซักถามนักศึกษา
20. มีการประเมินผลการสัมมนาเขมโดยการตอบคําถามของนักศึกษา
21. มีการประเมินผลการสัมมนาเขมโดยการใหคะแนนเก็บระหวางเขารับการสัมมนาเขม
หมายเหตุ : การใหคะแนน P C R ยอมาจาก Participation Contribution Result
P ยอมาจาก Participation แปลวา การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
C ยอมาจาก Contribution แปลวา การนําเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน
R ยอมาจาก Result แปลวา คุณภาพของผลงาน
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ประเด็นยอยที่ 6 คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย R ลงในคําตอบเพียงชองเดียวของแตละกิจกรรมที่ทานมีการนําเสนอผลประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

กิจกรรม
มีการนําผลการประเมินการสอนเสริมในชุดวิชาตางๆ ที่มีการสอนเสริมมาใชในการปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอน เชน ทุกครั้งที่สอนจบแตละเรื่องจะใหนักศึกษาตอบคําถาม ถาไมเขาใจ
ประเด็นใด ทานจะอธิบายซ้ํา ฯลฯ
มีการนําผลการประเมินการอบรมเขมพิเศษในชุดวิชาตางๆ ที่มีการอบรมเขมพิเศษมาใชในการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เชน นําเอาผลประเมินจากกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษาทํา
ลวงหนามากําหนดเนื้อหาที่จะบรรยายเพื่อเสริมสรางความเขาใจใหกับนักศึกษา ฯลฯ
มีการนําผลการประเมินการสอนเสริมพิเศษในชุดวิชาตางๆ ที่มีการสอนเสริมพิเศษมาใชในการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ เชน เพิ่มกิจกรรมให
นักศึกษาที่มีผลการประเมินออนกวาคนอื่น สอนเสริมโดยเนนในหัวขอที่นักศึกษาไมเขาใจ ฯลฯ
มีการนําผลการประเมินการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพมาใชในการปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอน เชน เมื่อนักศึกษาทํากิจกรรมรายบุคคล จะพบขอบกพรองของนักศึกษา แลวนํา
ขอบกพรองนั้นมาอธิบาย หรือใหกิจกรรมเพิ่ม หรือบอกจุดบกพรองเพื่อใหนักศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ฯลฯ
เมื่อไดรับแจงจากนักศึกษาเกี่ยวกับชุดวิชาที่มีเนื้อหายากแลว ทานมีการนําขอรองเรียนดังกลาวมา
ใชในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เชน จัดทําโสตทัศนใหละเอียดยิ่งขึ้น ทันสมัยมากขึ้น
ฯลฯ
มีการนําผลการประเมินชุดวิชาฝกปฏิบตั ิเสริมทักษะมาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เชน นําผลการประเมินมาปรับปรุงคูมือการฝกปฏิบัติในภาคการศึกษาถัดไป ฯลฯ
มีการนําผลการประเมินการสัมมนาเขมชุดวิชาบัณฑิตศึกษามาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอน เชน แนะนําแหลงความรูเพิม่ เติม,กําหนดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรูเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะนักศึกษา ฯลฯ
มีการนําผลการประเมินการสัมมนาเสริมชุดวิชาบัณฑิตศึกษามาใชในการปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอน เชน แนะนําแหลงความรูเพิ่มเติม,กําหนดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรูเปนกรณี
พิเศษเฉพาะนักศึกษา ฯลฯ

การปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไมปฏิบตั ิ

10
ประเด็นยอยที่ 7 คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
1. ในรอบปที่ผานมาทานมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อใดตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ตามความเปนจริง)
ตํารา จํานวน... .. รายการ โปรดระบุ .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
เอกสารการสอน จํานวน......รายการ โปรดระบุ...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
สื่อโสตทัศน จํานวน.....รายการ โปรดระบุ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
วิทยุกระจายเสียง จํานวน... .. รายการ โปรดระบุ ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
วิทยุโทรทัศน จํานวน... .. รายการ โปรดระบุ .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
VCD/DVD จํานวน... .. รายการ โปรดระบุ .........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
CD ROM จํานวน... .. รายการ โปรดระบุ ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
e – Learning จํานวน... .. รายการ โปรดระบุ .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
อื่น ๆ จํานวน... .. รายการ โปรดระบุ ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
2. โปรดเขียนเครื่องหมาย Rลงในชองคําตอบเพียงชองเดียวของแตละรายการเพื่อแสดงความคิดเห็นตอระดับของการพัฒนาผูเรียน
จากการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อของทานดังตอไปนี้
ระดับของการพัฒนาผูเรียน
รายการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
1. ผูเรียนสามารถนําไปใชพัฒนาดานการประกอบ
อาชีพและหนาที่การงาน
2. ผูเรียนสามารถนําไปใชพัฒนาดานการดําเนินชีวิต
3. ผูเรียนสามารถนําไปใชพัฒนาดานสังคมและอยู
รวมในสังคม

สําหรับนักศึกษา
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยากรประจํากลุมในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. แบบสอบถามทัง้ หมดมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของวิทยากรประจํากลุม
3. คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งอันจะนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงหรือที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทาน และกรุณาตอบทุกขอคําถาม เพื่อความสมบูรณของขอมูล
********************************************************
ชื่อวิทยากร..............................................................................................................................................
ในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวชิ าชีพ..........................................................................................
ระหวางวันที่...........................................................ณ .............................................................................
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมขอความในชองวาง ตามความเปนจริงเกีย่ วกับ
ตัวทาน
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ…………..ป
3. ทานเขาศึกษาในหลักสูตร.......................................................................................................................
สาขาวิชา.............................................................................................................................................
เมื่อปการศึกษา………………..................................
4. ภูมิลําเนาปจจุบัน
( ) กรุงเทพมหานคร
( ) ภาคกลาง
( ) ภาคตะวันออก
( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคใต
( ) ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
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5. ทานมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนของ มสธ.โดยภาพรวมอยูในระดับใด
( ) ระดับมากที่สุด
( ) ระดับมาก
( ) ระดับปานกลาง
( ) ระดับนอย
( ) ระดับนอยที่สุด
6. สิ่งที่ประทับใจในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของวิทยากรประจํากลุม
คําชี้แจง ขอใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคณาจารยตามความเปนจริง เพื่อประโยชนในการพัฒนา
ดานการเรียนการสอนโดยเขียนเครื่องหมาย R ลงในชองวางในทุกคําถาม ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
ปาน น อ ย
รายละเอียด
ที่ สุ ด
(4)
กลาง
(2)
(5)
(3)
1. การตรงตอเวลาในการสอน / อบรม
2. การแตงกายมีความเหมาะสม
3. มีความพรอมในเรื่องที่จะสอน / อบรม
4. สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย
5. สามารถสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
6. มีเทคนิคในการกระตุนใหนักศึกษาใชความคิด
7. สามารถกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรม
8. สามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
9. สรางคําถามและตอบคําถามนักศึกษาไดอยางชัดเจน
10. มีความผูกพันและเอื้ออาทรตอนักศึกษา
11. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/อบรมที่ทันสมัย
13. เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
14. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมฝกปฏิบตั ิจริง ในสถานการณจริงหรือ
สถานการณจําลอง
15. เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียน
16. เปดโอกาสใหนกั ศึกษาคนควาหาความรูด วยตนเอง
แบบประเมินนักศึกษาเขาเลม.docx

น อย
ที่ สุ ด
(1)

