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การประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของมหาวิทยาลัย
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นางสาวรัชนี พลแสน นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักวิชาการ มสธ.áÅÐ¤³Ð
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ตามประเด็นการประเมินตัวชี ้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร. กลุม่ ตัวอย่างในการ
วิจัยประกอบด้ วย 1) คณาจารย์ประจา มสธ. จานวน 308 คน จาก 383 คน (ร้ อยละ 84.8) 2) นักศึกษาที่เข้ ารับการ
อบรมเข้ มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 7,273 คน จาก 10,981 คน (ร้ อยละ 66.2) และ 3) เอกสารที่เกี่ยวข้ องจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง 8 หน่วยงาน วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณที่รวบรวมโดยใช้ แบบสอบถามด้ วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั มีประเด็นที่ มสธ. ดาเนินการในระดับมากที่สดุ 7 ประเด็น ดังนี ้ 1) มสธ. มีการส่งเสริ มให้ คณาจารย์มี
ความรู้ความเข้ าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดาเนินการได้ ตามแนวทางที่
กาหนด (ร้ อยละ 86.9) 2) มสธ. มีมาตรการให้ คณาจารย์ดาเนินการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ น
รายบุคคลทังระดั
้ บปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ร้ อยละ 84.2) 3) มสธ. จัดให้ มีการสารวจ หรื อการวิจยั หรื อการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์
ให้ เป็ นการจัดประสบการณ์ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ ของคณาจารย์ และเพิ่ม
สัดส่วนการปฏิบตั ิจริ ง และการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยนให้ มากขึ ้น 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้ อยละ 79.7 - 82.5) 4) มสธ.
มีการส่งเสริ ม สนับสนุนให้ คณาจารย์มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของอาจารย์และนักศึกษา
(ร้ อยละ 89.8) 5) มสธ. มีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์
ประจาของสถาบันที่สอดคล้ องกับสภาพการเรี ย นรู้ ที่ จัดให้ ผ้ ูเรี ย นและอิง พัฒนาการของผู้เ รี ยนโดยการประเมิน เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนาผลที่ได้ มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพได้ (ร้ อยละ 94.9) 6) มสธ. ส่งเสริ มให้ คณาจารย์ ทาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยน และนาผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน (ร้ อยละ 90.0) 7) มสธ. ส่งเสริ มสนับสนุนให้ คณาจารย์นาผลการประเมิน
การเรี ยนการสอนมาปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ (ร้ อยละ 79.7) และ
นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.43)
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ตัวชี ้วัดของ ก.พ.ร. ความคิดเห็นของนักศึกษา
Abstract
The objectives of this research were to evaluate opinions relating to instruction of
faculty in various schools of Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) based on 7
topics of the 17 th Indicator of the Office of the Commission on Civil Service System
Development. The studied samples who returned questionnaires consisted of 1) 308 out of
363 STOU instructors (84.8 %) 2) 10,981 out of 7,273 students (66.2 %) attending intensive
trainings on professional experience courses and 3)Various documentary data were also
gathered from 8 relevant offices. Quantitative data collected by questionnaires were
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analyzed by percentage, mean, and standard deviation whereas qualitative data from
recording form were done by content analysis.
Research findings indicated 7 aspects which STOU had provided at the highest level
as follows : 1) STOU had promoted the faculty to have knowledge and understanding of
higher education target and programs, and they had functioned according to the specified
guideline (86.9%). 2) STOU had mechanism for the faculty to analyze learner’s potential
and understood individual bachelor and graduate degree students (84.2%). 3) STOU
provided survey or research or instruction at efficiency evaluation focusing on learnercentered and the faculty had utilized the results to improve instruction provision as the
learner-centered experiences mission by reducing of transferring knowledge proportion and
increasing the actual practice and learning exchange between faculty and students in 3 out of
4 activities (79.7-82.5 %). 4) STOU had enhanced the faculty to have capability in
technology utilization for learning development of the faculty and students (89.8%). 5) STOU
had enhanced the faculty to do survey or research or instruction evaluation in accordance
with learning situation provided to learners and based on learners’ development in order to
evaluate for developing learning and evaluating learning by recognizing personal difference
and could use results for adapting instruction provision in order to develop learners to fulfil
their potential (94.9%). 6) STOU had enhanced the faculty to do research for develop media
and learners, learning and utilize results in developing learners (90.0%). 7) STOU had
enhanced the faculty to utilize results of instruction evaluation to develop their instruction
for developing learners to fulfil their potential (79.7%). And the evaluation of opinions of
the STOU students relating to efficiency of the faculty‘s learner-centered instruction was
found that the students had opinions relating to efficiency of the faculty ‘s learner-centered
instruction at the high level (Mean = 4.43).
Keyword: Learning efficiency focusing on learners centered. Indicators of UCCSSI
Opinions of the STOU students

บทนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทัว่ ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผ้ ู ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง
การศึกษาสาหรับผู้สาเร็ จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้ องการของบุคคลและสังคม โดยมีพนั ธกิจหลัก 4
ประการคือ 1) พัฒนาการเรี ยนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่สงั คมแห่ง การ
เรี ยนรู้ และสังคมฐานความรู้ 3) วิจยั เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย 4) อนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม และมีพนั ธกิจสนับสนุน 1 พันธกิจ ซึ่งเป็ นพันธกิจที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานของ
มหาวิ ท ยาลัย ที่ ท าหน้ าที่ ส นับ สนุน การด าเนิ น งานของทุก พัน ธกิ จ และการพัฒ นาองค์ ก รโดยรวม
(กองแผนงาน 2552 : 3-1)
ในปี งบประมาณ 2552 ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบข้ าราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะ
หน่วยงานที่ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ได้ มีการประเมินผล
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ ตวั ชี ว้ ัดที่ 17 ประสิทธิ ภาพของการสอนที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ เพื่อติดตามความก้ าวหน้ า และความสาเร็ จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตามมาตรา
22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนดไว้ ว่า “การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่า
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ผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ ” โดยให้ กรอบ
การประเมินประสิทธิ ภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้ อ และ
มหาวิทยาลัยได้ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยให้ ทาการวิจยั และจัดทาสรุปผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์ โดยสอบถามจากคณาจารย์ โดยตรง สอบถามจากนักศึก ษาทัง้ ระดับปริ ญ ญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา และเก็บรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การวิจยั ในเรื่ องดังกล่าวจะมีส่วนทาให้
มหาวิ ท ยาลัย มี ร ายงานการวิ จัย เสนอ ก.พ.ร.ได้ ค รอบคลุม ทุก ประเด็ น และน าผลการวิ จัย ปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตาม
ประเด็นการพิจารณา 7 ข้ อตัวชี ้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
2. เพื่ อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
นิยามศัพท์
ประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ อาจารย์
ประจาของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิ สิต นักศึกษา และจัด
ให้ นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เช่น การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นคว้ าวิจยั โดยอิสระ
ในรูปโครงการวิจยั ส่วนบุคคล การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสเลือกเรี ยนได้ หลากหลายวิชาทังในและนอก
้
สาขาวิชา เป็ นต้ น
ประเด็ น การพิ จ ารณา 7 ข้ อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 17 ของ ก.พ.ร. หมายถึ ง ประเด็ น การพิ จ ารณา
ประกอบด้ วย 1) สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริ มให้ คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของ
คณาจารย์ ป ระจ า) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ รู้ เป้ าหมายของการจัด การศึก ษาและหลัก สูต รการศึก ษา
อุดมศึกษา และดาเนินการได้ ตามแนวทางที่กาหนด 2) สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการให้ คณาจารย์ประจา
ส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ประจา) ดาเนินการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและ
เข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล และนาผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพผู้เรี ยนนีม้ าปรับปรุ งแผนการสอนในแต่ละ
รายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้น 3) สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ มีการสารวจหรื อ
การวิจยั หรื อการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของคณาจารย์ประจาของสถาบัน
และนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75
ของคณาจารย์ ประจ า) ให้ เ ป็ นการจัดประสบการณ์ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ โดยการลดสัดส่วนการ
ถ่ายทอดความรู้ ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบตั ิจริ ง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้เรี ยนให้
มากขึ ้น 4) สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริ มสนับสนุนทาให้ คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ
75 ของคณาจารย์ประจา) มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของตนเองและ
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ผู้เรี ยน 5) สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทาให้ คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75
ของคณาจารย์ประจา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจาของสถาบันที่สอดคล้ องกับสภาพ
การเรี ยนรู้ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนและอิงพัฒนาการของผู้เรี ยนโดยการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่คานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนาผลที่ได้ มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตาม
ศักยภาพได้ 6) สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริ มให้ คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของ
คณาจารย์ประจา) ทาวิจัยเพื่อพัฒ นาสื่อและการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และนาผลการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยน : ในกรณีได้ จดั หาสื่อสาเร็ จรูปที่เป็ นมาตรฐานสากล และเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ
เช่น สื่อวิทยาศาสตร์ สื่อสาเร็ จรู ป สื่อเทคโนโลยี เป็ นต้ น สถาบันศึกษาจะต้ องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกและ
พิจารณารวมทังมี
้ การประเมินและรายงานผลการใช้ สื่อในการพัฒนาผู้เรี ยนด้ วย 7) สถาบันอุดมศึกษามี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ประจา) มีการนาผลการ
ประเมินการเรี ยนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ ท่ีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ หมายถึง ความพึงพอใจต่อระบบการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความ
คิดเห็นต่อการเรี ยนการสอนในเรื่ อง การถ่ายทอดความรู้ ของวิทยากร การสร้ างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการ
เรี ย นรู้ การสรุ ป สาระส าคัญ การเปิ ดโอกาสให้ นัก ศึก ษาได้ ท ากิ จ กรรรมฝึ กปฏิ บัติ การใช้ เ อกสาร
ประกอบการสอน ความเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล เป็ นต้ น
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการวิจัย
1. นาผลการวิจยั ไปจัดทาเป็ นรายงานวิจยั ประเมินผลตามตัวชี ้วัดที่ 17 เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันใน
การปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองปฏิบตั ริ าชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปี งบประมาณ 2552
2. นาผลการวิจัยไปใช้ ในการปรับปรุ ง พัฒ นาการเรี ยนการสอนของสาขาวิช าต่างๆ และของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ ให้ ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ ท่เี น้ นผู้เรียน
เป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยดึ หลักว่ าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่ าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สุด โดย กระบวนการจัดการศึกษาจะต้ องส่ งเสริมให้
ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และได้ แบ่ งรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ซึง่ มุง่ พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ดังนี ้ (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 2551:155-158)
1. การเรี ยนรู้จากกรณี ปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2. การเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล (individual study)
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3. การเรี ยนรู้ แบบสรรคนิ ยม (Constructivism)
4. การเรี ยนรู้จากการสอนแบบเอส ไอ พี (SIP)
5. การเรี ยนรู้ แบบแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง (Self-Study)
6. การเรี ยนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
7. การเรี ยนรู้ ทีเ่ น้นการวิ จยั เพือ่ สร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
8. การเรี ยนรู้ทีใ่ ช้วิธีสร้ างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารั บรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี งบประมาณ 2551 (ฉบับส่งวิจัยสถาบัน) โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) เพื่อประเมินและเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนการสอนของ
มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิ ร าชตามประเด็นการพิจ ารณา 7 ข้ อตั ว ชี ว้ ั ด ที่ 23 ของ ก.พ.ร. 3) เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร โดยจ าแนกตาม
สาขาวิชาโดยจาแนกตามสาขาวิชา และกลุม่ สาขาวิชา 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยใช้ แบบสอบถามคณาจารย์ แบบสอบถามนักศึกษาและแบบบันทึกข้ อมูล ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1. ประเด็นที่ 1 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้ าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 96.2 เมื่อเปรี ยบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
2. ประเด็นที่ 2 ระดับปริ ญญาตรี คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและ
เข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคลระดับปริ ญญาตรี อยู่ในระดับ มาก คิดเป็ นร้ อยละ 76.9 เมื่อเปรี ยบเทียบแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมการแนะ
แนวการศึกษาหรื อการให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์ /Internet ( = 10.221) และการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
ชุดวิชาต่างๆ ( =8.448) ระดับบัณฑิ ตศึกษา คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยน
และเข้ า ใจผู้เ รี ยนเป็ นรายบุคคลระดับบัณฑิ ตศึก ษาอยู่ในระดับมากที่ สุด คิด เป็ นร้ อยละ 93.5 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบแยกตามกลุม่ สาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05 ในทุกกิจกรรม
3. ประเด็นที่ 3 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญโดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้เรี ยน อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้ อยละ 83.8 - 87.5) เมื่อเปรี ยบเทียบแยกตามกลุ่ม สาขาวิชา พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันที่ระดับ .05 ในทุกกิจกรรม
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4. ประเด็นที่ 4 คณาจารย์สว่ นใหญ่ มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 85.0 เมื่ อเปรี ยบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
5. ประเด็นที่ 5 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการ
เรี ยนรู้ ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยน และอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรี ยนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 83.5
เมื่อเปรี ยบเทียบแยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในกิจกรรมการประเมินผลชุดวิชาฝึ กปฏิบตั เิ สริมทักษะโดยการให้ คะแนน P C R ( =11.908)
6. ประเด็นที่ 6 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 80.7 เมื่อเปรี ยบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิช า พบว่า มี ความแตกต่า งกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในกิ จ กรรมการนาผลการ
ประเมิ นการอบรมเข้ มชุดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พมาใช้ ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เช่น เมื่ อ
นักศึกษาทากิจกรรมรายบุคคล จะพบข้ อบกพร่ องของนักศึกษา แล้ วนาข้ อบกพร่องนันมาอธิ
้
บาย หรื อให้
กิจกรรมเพิ่ม หรื อบอกจุดบกพร่องเพื่อให้ นกั ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่ องนัน้ ๆ ฯลฯ ( = 7.280)
7. ประเด็นที่ 7 มีคณาจารย์ทาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนและนาผลไปใช้ พฒ
ั นา
ผู้เรี ยนทุกสื่อ จานวน 237 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.3 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สดุ และคณาจารย์มีการนาผลวิจยั
เพื่อพัฒนาสื่อไปพัฒนาผู้เรี ยน อยู่ในระดับมาก-มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 83.0 เมื่อเปรี ยบเทียบแยกตาม
กลุม่ สาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
8. ประเมินและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ ยวกับคุณภาพการปฏิบัติง านของ
วิทยากร พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ ( X = 4.54) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรจาแนก
ตามสาขาวิชาที่สงั กัด พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สดุ คือ ศิลปศาสตร์
( X = 4.57) ศึกษาศาสตร์ ( X = 4.58) นิติศาสตร์ ( X = 4.58) วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ( X = 4.52) มนุษย
นิเวศศาสตร์ ( X = 4.65) รัฐศาสตร์ ( X = 4.50) ส่งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ ( X = 4.55) และ
พยาบาลศาสตร์ ( X = 4.82) นักศึกษาสาขาวิชาที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ วิทยาการ
จัดการ ( X = 4.44) เศรษฐศาสตร์ ( X = 4.42) นิเทศศาสตร์ ( X = 4.42) และวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ( X = 4.43) และเมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
จาแนกตามสาขาวิชา พบว่า มีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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วิธีการวิจัย
ประชากร/กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
1. ประชากร แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ประชากร คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยเก็บข้ อมูลทังหมดจากคณาจารย์
้
ข้าราชการ อาจารย์พนักงานที่ทาหน้ าที่สอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชา
2 สานัก ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 (ไม่รวมคณาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ) จานวน 363 คน และกลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างนัก ศึกษามหาวิ ทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ ราช โดยสุ่ม แบบแบ่ง ชัน้ นักศึก ษา และเก็ บข้ อมูล จาก
นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และบัณ ฑิ ต ศึก ษาที่ เ ข้ า รั บ การอบรมเข้ ม ชุด วิ ช าประสบการณ์ วิ ช าชี พ ปี
การศึกษา 2/2551 ในช่วงเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2552 จานวน 10,981 คน
2. กลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูลได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง 8 หน่วยงาน ดังนี ้ 1) สานักทะเบียน
และวัดผล 2) ส านัก บรรณสารสนเทศ 3) ส านัก บัณ ฑิต ศึก ษา 4) ส านัก บริ การการศึกษา 5) สานัก
เทคโนโลยีการศึกษา 6) สานักคอมพิวเตอร์ 7) สถาบันวิจยั และพัฒนา 8) สานักวิชาการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 2 ชุดได้ แก่ แบบสอบถามสาหรับนักศึกษาและแบบสอบถามสาหรับ
คณาจารย์ โดยผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือจากการศึกษาเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร. เอกสาร วรรณกรรม
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา โดยคณะทางานประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการตัวชี ้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญประจาปี
งบประมาณ 2552 ที่ประกอบด้ วยตัวแทนคณาจารย์จาก 12 สาขาวิชา
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. การศึกษาโครงสร้ างหลักสูตรการเรี ยนการสอน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยน
การสอนของมหาวิทยาลัย ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง 8 หน่วยงาน
2. ใช้ แบบสอบถาม โดยมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก 1) คณาจารย์ จานวน 363 คน ได้ รับ
แบบสอบถามคืน จานวน 308 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 84.8 2) นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ที่เข้ ารับการอบรมเข้ มชุดวิชาประสบการณ์ วิชาชีพ จานวน 10,981 คน ได้ รับแบบสอบถามคืน จานวน
7,273 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 66.2
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิ งปริ มาณ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ และนาเสนอ
ในรูปตาราง
2. ข้อมูลเชิ งคุณภาพ ใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา และนาเสนอในรูปความเรี ยง
ผลการวิจัยและอภิปราย
1. ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการส่ งเสริมให้ คณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่ (อย่ างน้ อย
คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ประจา) มีความรู้ ความเข้ าใจ รู้ เป้าหมายของการจัดการศึกษา
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และหลั กสู ตรการศึก ษาอุ ด มศึก ษา และด าเนิ นการได้ ต ามแนวทางที่ก าหนด ผลการวิจัย พบว่า
คณาจารย์ ส่วนใหญ่ มี ความรู้ ความเข้ า ใจ รู้ เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูต รการศึกษา
อุดมศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สดุ (ร้ อยละ 86.9) เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย
แ ล ะ ค ณ ะ ( 2 5 5 1 ) พ บ ว่ า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด ( ร้ อ ย ล ะ 9 6 . 2 ) ทั ้ง นี ้ เ นื่ อ ง จ า ก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายส่งเสริ มให้ คณาจารย์มีความรู้ความเข้ าใจ รู้ เป้าหมายของการ
จัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดาเนินการได้ ตามแนวทางที่กาหนด ดังจะเห็นได้ จาก
มหาวิทยาลัยจัดให้ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ซึ่งเป็ นพนักงานใหม่ทุกคน มีการจัดทาคู่มือพนักงานเพื่อให้
พนักงานใหม่ได้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการจัดการเรี ยนการสอน และการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ใน
ปี งบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในวันที่ 15-17 กันยายน 2552 ณ สวนบวก
หาด อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี มีอาจารย์ซงึ่ เป็ นพนักงานใหม่เข้ ารับการปฐมนิเทศ จานวน 33 คน (กอง
การเจ้ าหน้ าที่ 2552)
มหาวิทยาลัยให้ ความสาคัญกับการปรับปรุ ง /ควบรวมหลักสูตรตามเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตร
สกอ.ที่กาหนดให้ ทุกหลักสูตรทาการปรับปรุ งหลักสูตรเข้ าสู่เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร พ.ศ.2548 ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับจากมีประกาศฯ จึงได้ จดั ให้ มีการจัดประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา เพื่อหาแนวทางการเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตรและชุดวิชาให้ แล้ วเสร็ จตาม
เกณฑ์ สกอ. ในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้ องสามศร อาคารอเนกนิทศั น์ มี
ผู้เข้ าร่วมสัมมนา จานวน 136 คน (สานักวิชาการ 2552)
และเพื่อให้ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้ อง มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการ
สอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยได้
เป็ นอย่างดี มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั สัมมนาทางวิชาการ เรื่ อง “ ประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
กับการจัดการศึกษาทางไกล ” เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30-12.00 น. โดยเรี ยนเชิญ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้ าน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ เป็ นวิทยากร มีผ้ เู ข้ าร่วม
สัมมนา จานวน 65 คน และได้ มีการจัดทา VCD การสัมมนาแจกให้ คณาจารย์ทกุ คนด้ วย (สานักวิชาการ
2552)
2. ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการให้ คณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่ (อย่ างน้ อย
ร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ประจา) ดาเนินการวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ น
รายบุคคล และนาผลการวิเคราะห์ ศักยภาพผู้เรี ยนนี้มาปรั บปรุ งแผนการสอนในแต่ ละรายวิชา
และแต่ ละภาคการศึกษาให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นผลการวิจยั พบว่า ระดับปริญญาตรี คณาจารย์
มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้ อยละ 82.4)
และมีการนาผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนไปใช้ ในการปรับปรุงการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ (ร้ อยละ 84.5) เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า
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อยู่ในระดับมาก (ร้ อยละ 76.9) ระดับบัณฑิตศึกษาคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและ
เข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สดุ (ร้ อยละ 85.9) เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551
ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้ อยละ 85.8) และมีการนาผลการ
วิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนไปใช้ ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ทังนี
้ ้เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เฉพาะคือ เป็ นมหาวิทยาลัย ในระบบเปิ ด มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ ผ้ เู รี ยน
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ และศึกษาหาความรู้ ด้ วยตนเองจากสื่อรู ปแบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดทาขึ ้น โดยเฉพาะสื่อหลักที่เป็ นเอกสารการสอน ประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษาประจาชุดวิชา
ซึ่ง ในแต่ล ะหน่วยจะมี แผนการสอนให้ นักศึก ษาได้ ท ราบวัต ถุประสงค์การเรี ยน แนวคิดสาคัญ แบบ
ประเมินตนเองก่อนเรี ยน ซึ่งจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยในการวิเคราะห์ศกั ยภาพผู้เรี ยนว่ามีความรู้ ในเรื่ องที่จะเรี ยน
มากน้ อ ยเพี ย งใด จากนัน้ ผู้เ รี ย นได้ ศึกษาหาความรู้ จากเอกสารการสอน ทากิ จ กรรมระหว่า งเรี ย น
ประเมินผล มีการประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลหลังเรี ยนเมื่อจบการเรี ยนแต่ละ
หน่วย และมีกิจกรรมให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกปฏิบตั แิ ละสามารถตรวจสอบคาตอบได้ ด้วยตนเอง
3. ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ มีการสารวจ หรื อการวิจัย หรื อการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของคณาจารย์ ประจาของสถาบัน และนาข้ อมูลที่
ได้ มาปรั บปรุ งพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่ (อย่ างน้ อยร้ อยละ 75 ของ
คณาจารย์ ประจา) ให้ เป็ นการจัดประสบการณ์ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ โดยการลดสัดส่ วนการ
ถ่ ายทอดความรู้ ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่ วนการปฏิบัติจริ ง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ าง
ผู้เรี ยนให้ มากขึ้นผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ และมีการนาข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจ หรื อการวิจยั หรื อการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มาปรับปรุ งพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่ม
สัดส่วนการปฏิบตั จิ ริ ง และเพิ่มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยน อยู่ในระดับมากที่สดุ 3 ใน 4 กิจกรรม
(คิดเป็ นร้ อยละ 79.7 - 82.5) เทียบกับผลการวิจัยปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ
(2551) พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สดุ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้ อยละ 83.8-87.5) เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ ในระบบที่เป็ นการเรี ยนการสอนทางไกล เช่น ปฏิสัมพันธ์ e-Learning การสอน
เสริ มแบบปกติ การสอนเสริ มแบบเข้ มพิเศษ อมรมเข้ มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนาเสริ ม การ
สัมมนาเสริมเข้ มแล้ ว คณาจารย์ได้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ อภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็น จัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยน และให้ ผ้ เู รี ยนตอบคาถาม อยู่ในระดับมาก-มากที่สดุ ในกิจกรรมดังกล่าว แต่ในส่วน
ของการที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกการปฏิบตั ิจริ งนันคณาจารย์
้
มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบตั จิ ริง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยน อยู่
ในระดับน้ อย เนื่องจาก ด้ วยลักษณะของมหาวิทยาลัยที่จดั การเรี ยนการสอนด้ วยระบบการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ มีการปฏิบตั จิ ริง หรื อการปฏิบตั เิ สริมทักษะในบางสาขาวิชา บางหลักสูตร
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มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนได้ หลากหลายวิชาทังในและนอกคณะ
้
การเปิ ดชุดวิชา
เลือกเสรี /ค้ นคว้ าอิสระที่ครอบคลุมองค์ความรู้ ต่างๆ โดยจะเห็นได้ จากมีหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และ
บัณ ฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จานวน 63 หลักสูตร ที่ การกาหนดให้ นักศึกษาเรี ยนชุดวิชาเลื อกเสรี /
ค้ นคว้ าอิสระ รวมทังสิ
้ ้น 79 ชุดวิชา (สานักวิชาการ 2552) มีการส่งเสริ มการสร้ างประสบการณ์จริ ง โดย
จัดทาเอกสารคูม่ ือการศึกษาที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของผู้เรี ยน และสามารถวางแผนการเรี ยนได้ ด้วย
ตนเองตามคาแนะนาของมหาวิทยาลัย มีสื่อการสอนที่หลากหลาย มีเอกสารการสอนและประมวลสาระ
ชุดวิชาที่ดีช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาได้ ด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลทุกชุดวิชา มีการส่งเสริ ม
การสร้ างประสบการณ์จริ งโดยจัดให้ นกั ศึกษาทังปริ
้ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ /ฝึ กอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู้ โดยในปี งบประมาณ 2551 มีการฝึ กจานวน 426 ชัว่ โมง มีนกั ศึกษาเข้ ารับการ
ฝึ กจานวน 5,430 คน จัดให้ มีบริการห้ องคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาที่ศนู ย์วิทยบริ การจานวน 10 ศูนย์ทวั่
ประเทศจานวน 90 เครื่ อง และจัดบริ การห้ องคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาจานวน 277 เครื่ อง มีนกั ศึกษา
เข้ ารับบริการ จานวน 5,430 คน (สานักคอมพิวเตอร์ 2551)
มหาวิ ท ยาลัย เปิ ดบริ ก ารให้ นัก ศึก ษาใช้ ห้ อ งสมุด วัน จัน ทร์ – วัน เสาร์ เวลาราชการ และเปิ ด
ห้ องสมุดในวันอาทิตย์ ในวันที่มีนกั ศึกษาเข้ ารับการสัมมนาวิทยานิพนธ์ ในรอบ 12 เดือน มีผ้ ูใช้ บริ การ
จานวน 311,210 คน และยังจัดให้ มีระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ http://library.stou.ac.th ซึ่งเปิ ดบริ การ
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ บริ การฐานข้ อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับนักศึกษาและประชาชน
ทัว่ ไป มีช่องทางการให้ บริ การสารสนเทศแก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านชุมสายโทรศั พท์ 1222 ทัว่
ประเทศ และมีการจัดบริ การ Ask a Librarian ทังทางเว็
้
บไซด์ โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail และผู้ที่เข้ ามาใช้
บริการในห้ องสมุดโดยตรง (สานักบรรณสารสนเทศ 2552)
4. ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการส่ งเสริมสนับสนุนทาให้ คณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่
(อย่ า งน้ อยร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ป ระจ า) มี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ใ นการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผู้เรี ยน ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัยส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผู้เรี ยนอยู่ในระดับมากที่สุด (คิดเป็ นร้ อยละ 89.8) และ
คณาจารย์มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้ ของอาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ (คิดเป็ นร้ อยละ 87.5) เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551)
พบว่า อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 85.0 เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราชเป็ น
มหาวิทยาลัยเปิ ดจึงได้ ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีเป็ นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้ จากมีการ
จัดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ กบั คณาจารย์เพื่อการสืบค้ น การติดต่อกับนักศึกษา และการพัฒนาบทเรี ยน
โดยยึดหลักคณาจารย์ 1 คน ต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง ซึ่งในปี 2552 คณาจารย์สาขาวิชาจานวน 12
สาขาวิชา ได้ รับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทกุ คนและอาจารย์ประจาสานักซึ่งมีอยู่ 2 สานัก คือสานักทะเบียนและ
วัดผล และสานักเทคโนโลยีการศึกษา ยังได้ รับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเอง
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จานวน 382 เครื่ อง โดยในทุกเครื่ องสามารถเข้ าเครื อข่ายของห้ องสมุดและ Internet ได้ ทุกจุด และยังมี
บริการปรับซ่อมแซมเครื่ องตลอดเวลา โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากสานักคอมพิวเตอร์ มาให้ บริ การตามที่ร้องขอทุก
ครัง้ (สานักคอมพิวเตอร์ 2552) มีการจัดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา โดย
จัดสรรไว้ ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท-เอก ได้ มาใช้ บริ การโปรแกรมคานวณทาง
สถิติตา่ งๆ การสืบค้ นข้ อมูลจานวน 10 เครื่ อง และจัดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริ การสืบค้ น การค้ นคว้ า
Internet เข้ าเครื อข่ายห้ องสมุด ในห้ องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จานวน 90 เครื่ อง (สานัก
บรรณสารสนเทศ 2552) จัดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริ การสืบค้ นต่างๆ ในศูนย์วิทยพัฒนาบริ การของ
มหาวิทยาลัยอีก 10 แห่งจานวน 90 เครื่ อง เพื่อบริ การนักศึกษาที่อยู่ตา่ งจังหวัดทัง้ 10 แห่งสามารถไปใช้
บริการได้ ตลอดเวลา รวมทังในวั
้ นเสาร์ และอาทิตย์ (สานักคอมพิวเตอร์ 2552)
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริ มให้ คณาจารย์มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของตนเองและผู้เรี ยน โดยการจัดอบรมความรู้ด้านการใช้ เทคโนโลยี สาหรับคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี งบประมาณ 2552 มีการจัดฝึ กอบรม 30 ครัง้
426 ชัว่ โมง มีคณาจารย์และบุคลากรเข้ ารับการฝึ กอบรม จานวน 540 คน (สานักคอมพิวเตอร์ 2552)
5. ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการส่ งเสริมสนับสนุนทาให้ คณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่
(อย่ างน้ อยร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ประจา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ ประจาของ
สถาบั นที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการเรี ย นรู้ ที่ จั ด ให้ ผ้ ู เ รี ยนและอิ งพั ฒ นาการของผู้ เ รี ย นโดยการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ท่ีคานึงถึงความแตกต่ างระหว่ างบุคคล และสามารถนาผลที่ได้ มา
ปรั บ เปลี่ ย นการจั ด การสอน เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพได้ ผลการวิ จัย พบว่ า
มหาวิทยาลัยมี การส่งเสริ ม สนับสนุนทาให้ คณาจารย์ ประจาส่วนใหญ่ ประเมินผลการจัดการสอนของ
คณาจารย์ประจาของสถาบันที่สอดคล้ องกับสภาพการเรี ยนรู้ ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนและอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน
โดยการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมากที่สดุ (ร้ อยละ
94.9) เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ร้ อยละ 83.5) และมีการนาผลที่ได้ มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย์เพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพได้ อยู่ในระดับมากที่ สุด (ร้ อยละ 89.3) ทังนี
้ เ้ นื่องจากมหาวิทยาลัยส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ คณาจารย์ส่วนใหญ่ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการเรี ยนรู้ที่จดั
ให้ ผ้ เู รี ยนและอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน ด้ วยการประเมินประสิทธิภาพการสอนจากเอกสารการสอนซึ่งเป็ น
สื่อหลัก โดยที่แต่ละหน่วยในเอกสารการสอนมีแผนการสอนให้ นกั ศึกษาได้ ทราบแนวคิดและวัตถุประสงค์
การเรี ยน กิจ กรรมระหว่างเรี ยน สื่ อการสอน และประเมิ นผลก่อนเรี ยน และประเมิ นผลหลัง เรี ยนโดย
นักศึกษาสามารถตรวจสอบคาตอบได้ ด้วยตนเอง และในระหว่างเรี ยน เมื่อจบการเรี ยนแต่ละเรื่ องจะมี
กิจกรรมท้ ายเรื่ องให้ นกั ศึกษาได้ ทบทวนและมีแนวตอบกิจกรรมให้ นกั ศึกษาสามารถตรวจสอบคาตอบได้
ด้ วยตนเอง
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นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยส่งเสริ มสนับสนุนให้ คณาจารย์ประเมินผลประสิทธิภาพการจัดการสอน
จากกิจกรรมอื่นๆ ที่จดั เพิ่มเติมขึ ้นให้ กบั นักศึกษาเพื่อประเมินผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล อาทิ การสอนเสริ มแบบ
เข้ มพิเศษ การอบรมเข้ มชุดวิชา การอบรมเข้ มพิเศษ การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ การสัมมนาเสริ ม และการ
สัมมนาเข้ ม ประเมินผู้เรี ยนด้ วยการออกข้ อสอบและหรื อปรับปรุ งคุณภาพข้ อสอบ และตรวจงานของ
ผู้เรี ยน/การทากิจกรรมประจาชุดวิชา ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิดการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่เที่ยงตรง ก่อน
ดาเนินการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ/ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม คณาจารย์ซึ่งเป็ นวิทยากรประจากลุ่มจะจัดกลุ่ม
นักศึกษาที่ส่งเสริ มให้ เกิดสภาพการเรี ยนรู้ ที่อิงประสบการณ์ ศักยภาพ และพัฒนาการของนักศึกษา เช่น
การพิจารณาจากประสบการณ์ การทางาน ประวัติการเรี ย น ความถนัด ความสามารถ เป็ นต้ น และใน
ระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ/ทากิจกรรมจะดูแลให้ นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์น้อยมีโอกาสแสดงออก
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ได้ มากขึ ้น โดยการประเมินผลในแต่ละส่วน อาจารย์ประจาจะประเมินผลจากการ
แสดงออกของนักศึกษาเมื่อมาทากิจกรรมที่มหาวิท ยาลัย โดยการสังเกต การซักถาม การกรอกแบบ
ประเมิน หรื อโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือกลุ่ม และผลงาน รวมทัง้ ความเป็ นผู้นา การ
แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาด้ วยกัน หรื อระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ประจา
6. ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการส่ งเสริมให้ คณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่ (อย่ างน้ อย
ร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ป ระจ า) ท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ และการเรี ย นรู้ ของผู้ เ รี ย น และน า
ผลการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน : ในกรณีได้ จัดหาสื่อสาเร็จรู ปที่เป็ นมาตรฐานสากล และเป็ นที่
ยอมรั บในระดับ ชาติหรื อนานาชาติ เช่ น สื่ อวิทยาศาสตร์ สื่ อสาเร็ จรู ป สื่อเทคโนโลยี เป็ นต้ น
สถาบั นศึกษาจะต้ องมีเกณฑ์ ในการคั ดเลือกและพิจารณารวมทั้งมีการประเมินและรายงานผล
การใช้ สื่อในการพัฒนาผู้เรี ยนด้ วย ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัยส่งเสริ มสนับสนุนให้ คณาจารย์การ
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนาผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้ อยละ 90.0) ซึ่ง
ในขณะที่คณาจารย์ทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในระดับมาก-มากที่สดุ (ร้ อยละ 77.6-99.4)
เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า มีคณาจารย์ทาวิจยั
เพื่อพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและนาผลไปใช้ พฒ
ั นาผู้เรี ยนทุกสื่อ จานวน 237 คน (ร้ อยละ 79.3) ซึ่ง
อยู่ในระดับมากที่สุด และคณาจารย์มีการนาผลวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อไปพัฒนาผู้เรี ยน อยู่ในระดับมาก-มาก
ที่ สุ ด (ร้ อยละ 83.0) เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมของมหาวิ ท ยาลัย ด้ ว ยระบบการบริ ห ารจัด การของ
มหาวิทยาลัยที่ให้ สาขาวิชาต่างๆ ใช้ ทรัพยากรทังบุ
้ คคล และเครื่ องมือร่ วมกันเพื่อลดความซ ้าซ้ อน และ
ความสิ ้นเปลืองงบประมาณที่จะเกิดขึ ้น หากแต่ละสาขาจะทาภารกิจต่างๆภายในสาขาวิชาตนเองทังหมด
้
จึงเกิดรู ปแบบการจัดองค์การที่เรี ยกกันว่า “รวมบริ การ ประสานภารกิ จ” ที่มีการจัดตังหน่
้ วยงานกลางที่
รับผิดชอบภารกิจด้ านต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยให้ สาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยใช้ ทรัพยากรในด้ านที่
เกี่ ยวข้ องร่ วมกัน ในด้ านการวิจัยก็ เช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้ กาหนดให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็ น
หน่วยงานกลางทาหน้ าที่ด้านการวิจยั ทังหมดของมหาวิ
้
ทยาลัยโดยจัดให้ มีฐานข้ อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจยั
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ฝึ กอบรมทักษะในการทาวิจัย และดูแลการบริ หารงานวิจัย เมื่อประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการกาหนด
นโยบายอย่างชัดแจ้ งให้ มี การสนับสนุนให้ คณาจารย์ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนทางไกล โดย
กาหนดเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ในแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25522556) และเพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุต ามประเด็นยุท ธศาสตร์ ดัง กล่าว ในปี งบประมาณ 2552 ที่ ผ่านมา
สถาบันวิจยั และพัฒนาได้ จดั อบรมเผยแพร่กลยุทธ์ตา่ งๆ ในการทาวิจยั จานวนทังสิ
้ ้น 13 ครัง้ และได้ มีการ
จัดตังคลิ
้ นิกวิจยั ขึ ้นเพื่อช่วยเหลือและให้ คาแนะนาแก่คณาจารย์ในการทาวิจยั อีกด้ วย (สถาบันวิจยั และ
พัฒ นา 2552) ทัง้ ส านักคอมพิ วเตอร์ ก็ไ ด้ จัดฝึ กอบรมการใช้ โปรแกรม และอุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ เ พื่ อ
คณาจารย์สามารถนาไปใช้ ในการวิจยั ได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
7. ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการส่ งเสริมสนับสนุนให้ คณาจารย์ ส่วนใหญ่ (อย่ างน้ อย
ร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ป ระจ า) มี ก ารน าผลการประเมิ น การเรี ย นการสอนมาปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ ผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์
เห็นว่า มหาวิท ยาลัย ส่ง เสริ ม สนับสนุนให้ คณาจารย์ น าผลการประเมิ นการเรี ย นการสอนมาปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ อยู่ในระดับมากที่สดุ (ร้ อยละ 79.7)
เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ
(ร้ อยละ 80.7) โดยมีความคิดเห็นมากที่สดุ ในด้ าน 1) การกาหนดนโยบายซึ่งมหาวิทยาลัยถือว่า เป็ นเรื่ อง
สาคัญ โดยมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิ บัติที่ชัดเจนให้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนในทุกระดับ จะต้ องมี การ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน โดยในระดับปริ ญญาตรี นนั ้ เมื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดการสอนเสริ ม / สอน
เสริ ม แบบเข้ ม พิเ ศษ รวมทัง้ การอบรมเข้ ม ชุด วิช าประสบการณ์ วิ ช าชี พ จะจัดให้ นักศึก ษากรอกแบบ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน ข้ อมูลที่ไ ด้ จากแบบประเมินนัน้ จะนามาวิเคราะห์และนาผลที่ ได้ ม าเป็ น
แนวทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอน ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาก็เช่นเดียวกัน เมื่อมหาวิทยาลัย
จัดการสัมมนาเสริม / สัมมนาเข้ ม จะให้ นกั ศึกษากรอกแบบประเมินและนาผลการประเมินมาเป็ นแนวทาง
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ซึ่งผลการประเมินจะแจ้ งถึงคณาจารย์เป็ นรายบุคคล เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรี ยนการสอน 2) การจัดสรรงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริ ม
ให้ สาขาวิชาได้ มีการทาวิจยั ติดตามผลบัณฑิตทังในระดั
้
บปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจาทุกปี ผลที่ได้ จากการทาวิจยั ดังกล่าว ได้ นามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงการเรี ยนการสอนใน
ด้ านต่างๆ 3) การกาหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิ ดชอบในการจัดการเรี ยนการสอนให้ ประเมินผลการเรี ยนการ
สอนคือ สานักบริการการศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนจากการสอนเสริม / สอนเสริ มแบบเข้ มพิเศษ และ
การฝึ กปฏิบตั เิ สริมทักษะ สานักบัณฑิตศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนจากการสัมมนาเสริ ม / สัมมนาเข้ ม
และสานักวิช าการประเมินการเรี ยนการสอนจากการอบรมเข้ ม ชุด วิชาประสบการณ์ วิชาชี พ 4) การ
มอบหมาย/สัง่ การให้ดาเนิ นงานโดยจัดให้ มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบดังกล่าวให้ ทาการประเมินผลการเรี ยน
การสอนและแจ้ งให้ คณาจารย์แต่ละท่านทราบ 5) การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิ จยั ให้ มีการประเมินผลการ

154

ปีที่ 1 เรื่องที่ 12/2554

เรี ยนการสอนโดยสถาบันวิจยั และพัฒนา ให้ ทนุ วิจยั สถาบันในการวิจยั สื่อและการประเมินผลการเรี ยนการ
สอน และ 6) การจัดบรรยายทางวิ ชาการ หรื อการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การโดยหลายหน่วยงาน ซึ่งการที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการดังกล่าวทาให้ คณาจารย์มีความคล่องตัวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มศักยภาพ
บทสรุ ป ข้ อเสนอแนะ
ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นที่ผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในการ
เรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้ อในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก-มากที่ สุด แต่เ มื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ ยัง มี ป ระเด็น ที่ มี ข้ อ ปลี ก ย่อ ยที่ ท างมหาวิ ท ยาลัย ควรน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอนให้ มากยิ่งขึ ้น เช่น ผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์มีความสามารถในการ
จัดประสบการณ์ ที่เ น้ นผู้เ รี ยนเป็ นส าคัญ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่ม การปฏิ บัติจ ริ ง และการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า งผู้เ รี ย น โดยให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ อภิ ป รายหรื อ แสดงความคิด เห็ น จัด ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้เรี ยน และให้ ผ้ ูเรี ยนตอบคาถาม อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด แต่มีการจัดฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งในระดับน้ อยที่สุด-น้ อย โดยเฉพาะในกิจกรรมปฏิสมั พันธ์ e-Learning และการสอนเสริ มแบบ
ปกติ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ คณาจารย์ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนที่มีการฝึ กปฏิบตั จิ ริงในเนื ้อหาวิชาดังกล่าวเพิ่มมากขึ ้น
ผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล
ในการทากิจกรรม การสอนเสริ มผ่าน Internet / ดาวเทียม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควร
ส่งเสริ มให้ คณาจารย์มีความรู้ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคลให้ มาก
ขึ ้น เพื่อนาไปปรับใช้ ในกิจกรรมดังกล่าวให้ มากขึ ้น
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมเกือบทัง้ หมดมีคณาจารย์ในระดับมากถึงมากที่สุดที่ประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ และประเมินเพื่อตัดสินผลการเรี ยนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและนาผลที่
ได้ มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริ มและรณรงค์ให้ คณาจารย์ประเมินผลใน
กิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นอย่างต่อเนื่องและรักษาอยู่ในระดับมากหรื อยกระดับให้ อยู่ระดับมากที่สดุ
โดยการจัดอบรม/สัมมนาคณาจารย์ที่ยงั ไม่มีประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการประเมินดังกล่าว การให้
อาจารย์ เข้ าร่ วมสังเกตการณ์ ในกิ จกรรมที่ มีอาจารย์ผ้ ูเชี่ยวชาญหรื อมีประสบการณ์ สูงดาเนินกิจกรรม
ดังกล่าว การจัดทาคูม่ ือการประเมินประสิทธิภาพการสอนให้ คณาจารย์ได้ นาไปใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงาน
ด้ านการจัดการสอน นอกจากนี ้ ควรส่งผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะไปยังสาขาวิชาต่างๆ เพื่อจะได้ นาไป
อ้ างอิงเป็ นหลักฐานการประกันคุณภาพ และเป็ นแนวปฏิบตั ติ อ่ ไป
ในประเด็นคณาจารย์มีการดาเนินการประเมินการเรี ยนการสอน และนาผลการประเมินการเรี ยน
การสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพนันก็
้ เช่นกัน โดย
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ภาพรวมแม้ วา่ ทัง้ 2 ประเด็นนี ้ คณาจารย์จะปฎิบตั ิอยู่ในเกณฑ์มากที่สดุ ก็ตาม แต่ก็ยงั มีจานวนของผู้ ที่ไม่
มี ก ารด าเนิ น การประเมิ น การเรี ย นการสอน และน าผลการประเมิ น การเรี ย นการสอนมาปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอน อยู่ ซึง่ ควรจะมีการชี ้แจงทาความเข้ าใจเช่นกัน เพื่อให้ คณาจารย์ปฏิบตั ิครบ
ทุกชุดวิชา และในการประเมินการเรี ยนการสอนของผู้เรี ยนนัน้ ควรเปิ ดให้ มีระบบการประเมินผ่านเครื อข่าย
Internet ด้ วย เพื่อว่า นักศึกษาที่เข้ ารับการสอนเสริ ม /อบรมเข้ ม/สัมนาเสริ ม/สัมนาเข้ ม อาจจะลืมส่งแบบ
ประเมินจะได้ สามารถประเมินผ่านระบบเครื อข่าย Internet ในภายหลังได้
บรรณานุกรม
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู้ 2543 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ทีเ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ม.ป.ท. หน้ า
36-37
กองการเจ้ าหน้ าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “จานวน/รายชื ่อคณาจารย์มหาวิ ทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิ ราชปี งบประมาณ 2552” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 แผนพัฒนามหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราชระยะ
5 ปี (พ.ศ.2552-2556) นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “รายชื ่องานวิ จยั เพือ่ พัฒนาสือ่ การเรี ยน
การสอนของผูเ้ รี ยน ปี งบประมาณ 2551และจานวนครั้งในการฝึ กอบรม” นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมคิด พรมจุ้ย และคณะ 2551 “การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตัวชี ้วดั ที ่ 23 ประสิ ทธิ ภาพของการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ประจาปี งบประมาณ 2551” (ฉบับ
ส่งวิจยั สถาบัน) นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 “สรุปข้ อมูลการให้ บริการของสานักคอมพิวเตอร์ /
จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม หลักสูตรต่างๆ ปี งบประมาณ 2552” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
. 2552 “สถิ ติการให้บริ การห้องคอมพิวเตอร์ งานฝึ กอบรมเข้มชุดวิ ชาประสบการณ์วิชาชี พ-งานฝึ ก
ปฏิ บตั ิ นกั ศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ปี งบประมาณ 2552” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
. 2552 “สรุปจานวนคอมพิวเตอร์ ที่จดั สรรให้ คณาจารย์ ปี งบประมาณ 2552” เอกสารอัดสาเนา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2551 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา นนทบุรี หน้ า 155-158
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “จานวนผูใ้ ช้หอ้ งสมุด ปี งบประมาณ
2552” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “จานวนหลักสูตรที ่กาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนชุด
วิ ชาเลื อกเสรี /ค้นคว้าอิ สระ จาแนกตามสาขาวิ ชา ปี การศึกษา 2551” นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “จานวนผู้เข้าร่ วมสัมมนาเพือ่ เร่ งรัดการปรับปรุง
หลักสูตรและชุดวิ ชาให้แล้วเสร็ จตามเกณฑ์ สกอ.” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “จานวนผู้เข้าร่ วมสัมมนาเรื ่องประสิ ทธิ ภาพของ
การสอนที เ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญกับการจัดการศึกษาทางไกล” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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