
การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ 2552 

Efficiency Evaluation of learner centered  instruction of  Sukhothai Thammathirat 

Open  University in the fiscal year 2009 

นางสาวรัชนี  พลแสน นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักวิชาการ มสธ.áÅÐ¤³Ð   

บทคัดย่อ 
การวิจยันีว้ตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื่อประเมินประสทิธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัในการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) ตามประเด็นการประเมินตวัชีว้ดัที่ 17 ของ ก.พ.ร. กลุม่ตวัอย่างในการ
วิจัยประกอบด้วย 1) คณาจารย์ประจ า มสธ. จ านวน 308 คน จาก 383 คน (ร้อยละ 84.8)   2) นกัศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 7,273 คน  จาก 10,981 คน (ร้อยละ 66.2)  และ 3) เอกสารที่เก่ียวข้องจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 8 หน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพจากแบบบนัทกึด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา  

ผลการวิจยัมีประเด็นท่ี มสธ. ด าเนินการในระดบัมากที่สดุ 7 ประเด็น ดงันี ้1) มสธ. มีการสง่เสริมให้คณาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษาและหลกัสตูรการศึกษาอดุมศึกษา และด าเนินการได้ตามแนวทางที่

ก าหนด (ร้อยละ 86.9) 2) มสธ. มีมาตรการให้คณาจารย์ด าเนินการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็น
รายบคุคลทัง้ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา (ร้อยละ 84.2) 3) มสธ. จดัให้มีการส ารวจ หรือการวิจยั หรือการ
ประเมินประสทิธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  และน าข้อมลูที่ได้มาปรับปรุงพฒันาการจดัการสอนของคณาจารย์
ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัได้ โดยการลดสดัส่วนการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ และเพิ่ม
สดัสว่นการปฏิบตัิจริง และการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนให้มากขึน้ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 79.7 - 82.5) 4) มสธ. 
มีการสง่เสริม สนบัสนนุให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของอาจารย์และนกัศึกษา 
(ร้อยละ 89.8) 5) มสธ. มีการสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์ประจ าสว่นใหญ่ ประเมินผลการจดัการสอนของคณาจารย์
ประจ าของสถาบันที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้ เรียนและอิงพัฒนาการของผู้ เรียนโดยการประเมินเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ที่ค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และสามารถน าผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนการจดัการสอน เพื่อพฒันา
ผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพได้ (ร้อยละ 94.9) 6) มสธ. ส่งเสริมให้คณาจารย์ ท าวิจัยเพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน และน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อพฒันาผู้ เรียน (ร้อยละ 90.0) 7) มสธ. สง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์น าผลการประเมิน
การเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ  (ร้อยละ 79.7) และ
นกัศกึษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสทิธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.43)  
ค าส าคัญ : ประสทิธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร.  ความคิดเห็นของนกัศกึษา 

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 learner-

centered  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 

บทน า 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศกึษาตลอด

ชีวิต  มุ่งพฒันาคณุภาพของประชาชนทัว่ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง
การศกึษาส าหรับผู้ส าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสงัคม  โดยมีพนัธกิจหลกั 4 
ประการคือ 1) พฒันาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบณัฑิตทกุระดับเพ่ือตอบสนองตอ่การพฒันา
ประเทศ 2) พฒันาทรัพยากรมนษุย์ รวมถึงพฒันาชมุชน องค์กร สถาบนัในสงัคม เพ่ือน าไปสู่สงัคมแห่งการ
เรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ 3) วิจยัเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย 4) อนุรักษ์ 
ศิลปะและวฒันธรรม และมีพนัธกิจสนบัสนนุ 1 พนัธกิจ ซึ่งเป็นพนัธกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของทุกพันธกิจ และการพัฒนาองค์กรโดยรวม 
(กองแผนงาน 2552 : 3-1)   

ในปีงบประมาณ 2552  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะ
หน่วยงานท่ีติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ได้มีการประเมินผล
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ตวัชีว้ัดท่ี 17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และความส าเร็จของสถาบนัอุดมศกึษาในการจดัการศกึษาตามมาตรา 
22 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
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ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ และถือวา่ผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ” โดยให้กรอบ
การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อ และ
มหาวิทยาลยัได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ท าการวิจยัและจดัท าสรุปผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยสอบถามจากคณาจารย์โดยตรง  สอบถามจากนักศึกษาทัง้ระดับปริญญาตรี และระดับ
บณัฑิตศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   การวิจยัในเร่ืองดงักล่าวจะมีส่วนท าให้
มหาวิทยาลัยมีรายงานการวิจัยเสนอ ก.พ.ร.ได้ครอบคลุมทุกประเด็น และน าผลการวิจัยปรับปรุง 
พฒันาการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ตอ่ไป  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตาม
ประเดน็การพิจารณา 7 ข้อตวัชีว้ดัท่ี  17 ของ ก.พ.ร.   

2. เพ่ือประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 
นิยามศัพท์ 

ประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้อาจารย์
ประจ าของสถาบนัมีการจดักระบวนการสอนท่ีค านึงถึงความแตกตา่งเฉพาะตวัของนิสิต นกัศกึษา และจดั
ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนมากท่ีสุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าวิจยัโดยอิสระ
ในรูปโครงการวิจยัสว่นบคุคล การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทัง้ในและนอก
สาขาวิชา เป็นต้น 

ประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวช้ีวัดท่ี 17 ของ ก.พ.ร.  หมายถึง ประเด็นการพิจารณา 
ประกอบด้วย 1) สถาบนัอดุมศกึษามีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของ
คณาจารย์ประจ า) มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
อดุมศกึษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนด 2) สถาบนัอดุมศกึษามีมาตรการให้คณาจารย์ประจ า
ส่วนใหญ่   (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) ด าเนินการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและ
เข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนนีม้าปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละ
รายวิชาและแต่ละภาคการศกึษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 3) สถาบนัอดุมศึกษาจดัให้มีการส ารวจหรือ
การวิจยัหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของคณาจารย์ประจ าของสถาบนั 
และน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงพฒันาการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 
ของคณาจารย์ประจ า) ให้เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญได้ โดยการลดสัดส่วนการ
ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสดัส่วนการปฏิบตัิจริง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียนให้
มากขึน้ 4) สถาบนัอดุมศกึษามีการส่งเสริมสนบัสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 
75 ของคณาจารย์ประจ า) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
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ผู้ เรียน 5) สถาบนัอดุมศกึษามีการสง่เสริมสนบัสนนุท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 
ของคณาจารย์ประจ า) ประเมินผลการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าของสถาบนัท่ีสอดคล้องกบัสภาพ
การเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียนโดยการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล และสามารถน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตาม
ศกัยภาพได้ 6) สถาบนัอดุมศกึษามีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของ
คณาจารย์ประจ า) ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการเรียนรู้ของผู้ เรียน และน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียน : ในกรณีได้จดัหาส่ือส าเร็จรูปท่ีเป็นมาตรฐานสากล และเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
เช่น ส่ือวิทยาศาสตร์ ส่ือส าเร็จรูป ส่ือเทคโนโลยี เป็นต้น สถาบนัศกึษาจะต้องมีเกณฑ์ในการคดัเลือกและ
พิจารณารวมทัง้มีการประเมินและรายงานผลการใช้ส่ือในการพฒันาผู้ เรียนด้วย 7) สถาบนัอุดมศึกษามี
การสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) มีการน าผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เตม็ตามศกัยภาพ 

ความคิดเหน็ของนักศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ หมายถึง ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  ความ
คิดเห็นต่อการเรียนการสอนในเร่ือง การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร การสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ การสรุปสาระส าคัญ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรรมฝึกปฏิบัติ การใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ความเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล เป็นต้น 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. น าผลการวิจยัไปจดัท าเป็นรายงานวิจยัประเมินผลตามตวัชีว้ดัท่ี 17 เพ่ือเป็นหลกัฐานยืนยนัใน

การปฏิบตัริาชการตามค ารับรองปฏิบตัริาชการของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชในปีงบประมาณ 2552 
2. น าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง  พัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆ และของ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้ให้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ียดึหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด โดย กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศักยภาพ และได้แบ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึง่มุง่พฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 
ทกัษะชีวิตและทกัษะสงัคม มีปรากฏในวงการการศกึษาไทยหลายรูปแบบ  ดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 2551:155-158) 

1. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2. การเรียนรู้เป็นรายบคุคล (individual study)
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3. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4. การเรียนรู้จากการสอนแบบเอส ไอ พี (SIP)
5. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self-Study)
6. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)
7. การเรียนรู้ทีเ่นน้การวิจยัเพือ่สร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
8. การเรียนรู้ทีใ่ช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach)

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
สมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดท่ี 23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ 2551  (ฉบบัส่งวิจัยสถาบนั) โดยมี
วตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   
2) เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัในการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวชีวั้ดที่  23 ของ ก.พ.ร. 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร  โดยจ าแนกตาม
สาขาวิชาโดยจ าแนกตามสาขาวิชา และกลุม่สาขาวิชา  4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในการจดัการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
โดยใช้แบบสอบถามคณาจารย์ แบบสอบถามนกัศกึษาและแบบบนัทกึข้อมลู ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้ 

1. ประเดน็ท่ี 1  คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศกึษา และ
หลกัสูตรการศกึษาอุดมศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 96.2 เม่ือเปรียบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบวา่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัท่ีระดบั .05 

2. ประเด็นท่ี 2  ระดบัปริญญาตรี คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและ
เข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคลระดบัปริญญาตรี อยู่ในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 76.9  เม่ือเปรียบเทียบแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในกิจกรรมการแนะ

แนวการศกึษาหรือการให้ค าปรึกษาทางโทรศพัท์/Internet  (  = 10.221) และการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ

ชดุวิชาต่างๆ (  =8.448) ระดบับณัฑิตศึกษา คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียน
และเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.5 เม่ือ
เปรียบเทียบแยกตามกลุม่สาขาวิชา พบวา่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัท่ีระดบั .05 ในทกุกิจกรรม 

3. ประเด็นท่ี 3 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญัโดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบตัิจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 83.8 - 87.5) เม่ือเปรียบเทียบแยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มี
ความแตกตา่งกนัท่ีระดบั .05 ในทกุกิจกรรม  
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4. ประเดน็ท่ี 4  คณาจารย์สว่นใหญ่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมาก-มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.0 เม่ือเปรียบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบวา่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัท่ีระดบั .05 

5. ประเด็นท่ี 5 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัสภาพการ
เรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียน และอิงพฒันาการของผู้ เรียน เป็นการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการประเมิน
เพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 83.5 
เม่ือเปรียบเทียบแยกตามกลุ่มสาขาวิชา  พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ในกิจกรรมการประเมินผลชดุวิชาฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะโดยการให้คะแนน P C R  (  =11.908) 
6. ประเด็นท่ี 6  คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพ่ือ

พฒันาผู้ เรียนให้เตม็ตามศกัยภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 80.7 เม่ือเปรียบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในกิจกรรมการน าผลการ
ประเมินการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมาใช้ในการปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น เม่ือ
นกัศกึษาท ากิจกรรมรายบคุคล จะพบข้อบกพร่องของนกัศกึษา แล้วน าข้อบกพร่องนัน้มาอธิบาย  หรือให้

กิจกรรมเพิ่ม  หรือบอกจดุบกพร่องเพ่ือให้นกัศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิในเร่ืองนัน้ ๆ ฯลฯ (  = 7.280) 
7. ประเด็นท่ี 7 มีคณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลไปใช้พฒันา

ผู้ เรียนทกุส่ือ จ านวน 237 คน  คดิเป็นร้อยละ 79.3 ซึ่งอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และคณาจารย์มีการน าผลวิจยั
เพ่ือพฒันาส่ือไปพฒันาผู้ เรียน อยู่ในระดบัมาก-มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 83.0 เม่ือเปรียบเทียบแยกตาม
กลุม่สาขาวิชา พบวา่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัท่ีระดบั .05 

8. ประเมินและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
วิทยากร  พบวา่ นกัศกึษามีความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการปฏิบตัิงานของวิทยากรเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ ( X  = 4.54) ประเมินความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพการปฏิบตัิงานของวิทยากรจ าแนก
ตามสาขาวิชาท่ีสงักดั พบวา่ นกัศกึษาสาขาวิชาท่ีมีความคดิเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ศิลปศาสตร์ 
( X  = 4.57)   ศกึษาศาสตร์ ( X  = 4.58) นิติศาสตร์ ( X  = 4.58)  วิทยาศาสตร์สขุภาพ ( X  = 4.52)  มนษุย
นิเวศศาสตร์ ( X  = 4.65)  รัฐศาสตร์ ( X  = 4.50)  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ( X  = 4.55)  และ
พยาบาลศาสตร์ ( X  = 4.82)  นกัศึกษาสาขาวิชาท่ีมีความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ วิทยาการ
จดัการ ( X  = 4.44)  เศรษฐศาสตร์ ( X  = 4.42)  นิเทศศาสตร์ ( X  = 4.42)  และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ( X  = 4.43)  และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการปฏิบตัิงานของวิทยากร 
จ าแนกตามสาขาวิชา พบว่า มีแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบความ
คดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการปฏิบตัิงานของวิทยากร  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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วิธีการวิจัย 
ประชากร/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
1. ประชากร แบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ประชากร คณาจารย์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

โดยเก็บข้อมลูทัง้หมดจากคณาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนกังานท่ีท าหน้าท่ีสอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
2 ส านกั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ไม่รวมคณาจารย์ท่ีลาศึกษาตอ่)  จ านวน 363 คน และกลุ่มท่ี 2  กลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสุ่มแบบแบ่งชัน้นักศึกษา และเก็ บข้อมูลจาก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ปี
การศกึษา 2/2551 ในชว่งเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2552 จ านวน  10,981 คน 

2. กลุ่มผูใ้หข้้อมูลได้แก่ เจ้าหน้าท่ีจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  8 หนว่ยงาน ดงันี ้1) ส านกัทะเบียน
และวัดผล  2) ส านักบรรณสารสนเทศ  3) ส านักบัณฑิตศึกษา 4) ส านักบริการการศึกษา 5) ส านัก
เทคโนโลยีการศกึษา  6) ส านกัคอมพิวเตอร์ 7) สถาบนัวิจยัและพฒันา  8) ส านกัวิชาการ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมี 2 ชดุได้แก่ แบบสอบถามส าหรับนกัศกึษาและแบบสอบถามส าหรับ 
คณาจารย์ โดยผู้วิจยัได้พฒันาเคร่ืองมือจากการศกึษาเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร. เอกสาร วรรณกรรม 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา โดยคณะท างานประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการตวัชีว้ดัท่ี 17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัประจ าปี
งบประมาณ 2552 ท่ีประกอบด้วยตวัแทนคณาจารย์จาก 12 สาขาวิชา  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลู แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
1. การศกึษาโครงสร้างหลกัสตูรการเรียนการสอน และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลยั ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 8 หนว่ยงาน 
2. ใช้แบบสอบถาม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก 1) คณาจารย์  จ านวน 363 คน ได้รับ

แบบสอบถามคืน จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 84.8  2) นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 
ท่ีเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 10,981 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 
7,273 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 66.2   
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละ และน าเสนอ
ในรูปตาราง 

2. ข้อมูลเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา และน าเสนอในรูปความเรียง
ผลการวิจัยและอภปิราย 

1. ประเดน็ท่ี 1  สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อย
คิดเป็นร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา
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และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนด ผลการวิจัย พบว่า 
คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
อดุมศกึษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 86.9) เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 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 ท่ี สุ ด  ( ร้ อ ย ล ะ  9 6 . 2 )  ทั ้ง นี ้เ น่ื อ ง จ า ก
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชมีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการ
จดัการศกึษาและหลกัสตูรการศกึษาอดุมศกึษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนด ดงัจะเห็นได้จาก 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ซึ่งเป็นพนกังานใหม่ทุกคน มีการจดัท าคู่มือพนกังานเพ่ือให้
พนกังานใหมไ่ด้มีความรู้ ความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอน และการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ใน
ปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลยัจดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ในวนัท่ี 15-17 กนัยายน 2552 ณ สวนบวก
หาด อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ มีอาจารย์ซึง่เป็นพนกังานใหมเ่ข้ารับการปฐมนิเทศ จ านวน 33 คน  (กอง
การเจ้าหน้าท่ี 2552) 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคญักับการปรับปรุง/ควบรวมหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
สกอ.ท่ีก าหนดให้ทุกหลกัสูตรท าการปรับปรุงหลกัสูตรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นบัจากมีประกาศฯ จึงได้จดัให้มีการจดัประชมุคณาจารย์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
เก่ียวกบัหลกัสตูรการศกึษา  เพ่ือหาแนวทางการเร่งรัดการปรับปรุงหลกัสตูรและชดุวิชาให้แล้วเสร็จตาม
เกณฑ์ สกอ. ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30 - 16.30  น. ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทศัน์ มี
ผู้ เข้าร่วมสมัมนา จ านวน 136 คน (ส านกัวิชาการ 2552) 

และเพ่ือให้คณาจารย์ นกัวิชาการ และผู้ เก่ียวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัได้
เป็นอยา่งดี  มหาวิทยาลยัจงึได้จดัสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง “ ประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั
กบัการจดัการศึกษาทางไกล ” เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30-12.00 น. โดยเรียนเชิญ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ เป็นวิทยากร มีผู้ เข้าร่วม
สมัมนา จ านวน 65 คน และได้มีการจดัท า VCD การสมัมนาแจกให้คณาจารย์ทกุคนด้วย (ส านกัวิชาการ 
2552)    

2. ประเด็นท่ี 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนน้ีมาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชา
และแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นผลการวิจยั พบว่า  ระดับปริญญาตรี  คณาจารย์
มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ  82.4)  
และมีการน าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ (ร้อยละ  84.5) เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า 
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อยู่ในระดบัมาก  (ร้อยละ 76.9) ระดับบัณฑิตศึกษาคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและ
เข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ  85.9) เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 
ของสมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.8) และมีการน าผลการ
วิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ทัง้นีเ้น่ืองจาก
มหาวิทยาลยัมีเอกลกัษณ์เฉพาะคือ  เป็นมหาวิทยาลยั ในระบบเปิด  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือรูปแบบต่างๆ  ท่ีมหาวิทยาลัย
จดัท าขึน้  โดยเฉพาะส่ือหลกัท่ีเป็นเอกสารการสอน  ประมวลสาระชุดวิชา  แนวการศึกษาประจ าชุดวิชา  
ซึ่งในแต่ละหน่วยจะมีแผนการสอนให้นักศึกษาได้ทราบวัตถุประสงค์การเรียน  แนวคิดส าคัญ  แบบ
ประเมินตนเองก่อนเรียน  ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีช่วยในการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนว่ามีความรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียน
มากน้อยเพียงใด  จากนัน้ผู้ เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากเอกสารการสอน  ท ากิจกรรมระหว่างเรียน  
ประเมินผล  มีการประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลหลังเรียนเม่ือจบการเรียนแต่ละ
หนว่ย  และมีกิจกรรมให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบตัแิละสามารถตรวจสอบค าตอบได้ด้วยตนเอง 

3. ประเด็นท่ี 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการส ารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณาจารย์ประจ าของสถาบัน และน าข้อมูลท่ี
ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของ
คณาจารย์ประจ า) ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ โดยการลดสัดส่วนการ
ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนให้มากขึ้นผลการวิจยัพบว่า คณาจารย์มีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั และมีการน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ หรือการวิจยั หรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั มาปรับปรุงพฒันาการจดัการสอนของคณาจารย์ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่ม
สดัสว่นการปฏิบตัจิริง และเพิ่มการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 3 ใน 4 กิจกรรม 
(คิดเป็นร้อยละ 79.7 - 82.5)  เทียบกับผลการวิจัยปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ ย และคณะ 
(2551) พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 83.8-87.5) เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมตา่งๆ ท่ี
ทางมหาวิทยาลัยจดัให้ในระบบท่ีเป็นการเรียนการสอนทางไกล เช่น ปฏิสัมพันธ์ e-Learning การสอน
เสริมแบบปกติ การสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ อมรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ การสมัมนาเสริม การ
สมัมนาเสริมเข้มแล้ว คณาจารย์ได้ให้ผู้ เรียนได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น จดัให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนตอบค าถาม อยู่ในระดบัมาก-มากท่ีสดุในกิจกรรมดงักล่าว  แตใ่นส่วน
ของการท่ีให้ผู้ เรียนได้ฝึกการปฏิบตัิจริงนัน้คณาจารย์มีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบตัจิริง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน อยู่
ในระดบัน้อย เน่ืองจาก ด้วยลกัษณะของมหาวิทยาลยัท่ีจดัการเรียนการสอนด้วยระบบการศกึษาทางไกล 
มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการปฏิบตัจิริง หรือการปฏิบตัเิสริมทกัษะในบางสาขาวิชา บางหลกัสตูร 
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มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทัง้ในและนอกคณะ การเปิดชดุวิชา
เลือกเสรี/ค้นคว้าอิสระท่ีครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ โดยจะเห็นได้จากมีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน 63 หลักสูตร ท่ีการก าหนดให้นักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี /
ค้นคว้าอิสระ รวมทัง้สิน้ 79 ชดุวิชา (ส านกัวิชาการ 2552) มีการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง โดย
จดัท าเอกสารคูมื่อการศกึษาท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน และสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วย
ตนเองตามค าแนะน าของมหาวิทยาลยั  มีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย มีเอกสารการสอนและประมวลสาระ
ชดุวิชาท่ีดีช่วยให้ผู้ เรียนสามารถศกึษาได้ด้วยตนเองในระบบการศกึษาทางไกลทกุชดุวิชา   มีการส่งเสริม
การสร้างประสบการณ์จริงโดยจดัให้นกัศึกษาทัง้ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาฝึกปฏิบตัิ /ฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ 2551 มีการฝึกจ านวน 426 ชัว่โมง มีนกัศกึษาเข้ารับการ
ฝึกจ านวน 5,430 คน จดัให้มีบริการห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศกึษาท่ีศนูย์วิทยบริการจ านวน 10 ศนูย์ทัว่
ประเทศจ านวน 90 เคร่ือง และจดับริการห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศกึษาจ านวน 277 เคร่ือง มีนกัศกึษา
เข้ารับบริการ จ านวน 5,430  คน (ส านกัคอมพิวเตอร์ 2551) 

มหาวิทยาลัยเปิดบริการให้นักศึกษาใช้ห้องสมุดวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาราชการ และเปิด
ห้องสมุดในวนัอาทิตย์  ในวนัท่ีมีนกัศึกษาเข้ารับการสมัมนาวิทยานิพนธ์ ในรอบ 12 เดือน มีผู้ ใช้บริการ 
จ านวน 311,210 คน  และยงัจดัให้มีระบบห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ http://library.stou.ac.th ซึ่งเปิดบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาและประชาชน
ทัว่ไป มีช่องทางการให้บริการสารสนเทศแก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาผ่านชมุสายโทรศัพท์ 1222 ทัว่
ประเทศ และมีการจดับริการ Ask a Librarian ทัง้ทางเว็บไซด์ โทรศพัท์ โทรสาร e-Mail และผู้ ท่ีเข้ามาใช้
บริการในห้องสมดุโดยตรง (ส านกับรรณสารสนเทศ 2552) 

4. ประเดน็ท่ี 4 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่
(อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ผลการวิจยัพบวา่ มหาวิทยาลยัสง่เสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผู้ เรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 89.8) และ
คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของอาจารย์และนกัศึกษาอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ (คดิเป็นร้อยละ 87.5) เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551) 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก-มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.0   เน่ืองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็น
มหาวิทยาลยัเปิดจึงได้ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง ดงัจะเห็นได้จากมีการ
จดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กบัคณาจารย์เพ่ือการสืบค้น การติดตอ่กบันกัศึกษา และการพฒันาบทเรียน 
โดยยดึหลกัคณาจารย์ 1 คน ตอ่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ซึ่งในปี 2552 คณาจารย์สาขาวิชาจ านวน 12 
สาขาวิชา ได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุคนและอาจารย์ประจ าส านกัซึ่งมีอยู่ 2 ส านกั คือส านกัทะเบียนและ
วดัผล และส านกัเทคโนโลยีการศกึษา ยงัได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง 
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จ านวน 382 เคร่ือง โดยในทุกเคร่ืองสามารถเข้าเครือข่ายของห้องสมุดและ Internet ได้ทุกจุด และยงัมี
บริการปรับซ่อมแซมเคร่ืองตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากส านกัคอมพิวเตอร์มาให้บริการตามท่ีร้องขอทกุ
ครัง้ (ส านกัคอมพิวเตอร์ 2552) มีการจดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา โดย
จดัสรรไว้ท่ีฝ่ายบณัฑิตศกึษา เพ่ือให้นกัศกึษาระดบัปริญญาโท-เอก ได้มาใช้บริการโปรแกรมค านวณทาง
สถิติตา่งๆ การสืบค้นข้อมลูจ านวน 10 เคร่ือง และจดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการสืบค้น การค้นคว้า 
Internet เข้าเครือขา่ยห้องสมดุ ในห้องสมดุของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ านวน 90 เคร่ือง (ส านกั
บรรณสารสนเทศ 2552) จดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการสืบค้นตา่งๆ ในศนูย์วิทยพฒันาบริการของ
มหาวิทยาลยัอีก 10 แห่งจ านวน 90 เคร่ือง เพ่ือบริการนกัศกึษาท่ีอยู่ตา่งจงัหวดัทัง้ 10 แห่งสามารถไปใช้
บริการได้ตลอดเวลา รวมทัง้ในวนัเสาร์และอาทิตย์ (ส านกัคอมพิวเตอร์ 2552) 

มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้ เรียน โดยการจดัอบรมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี ส าหรับคณาจารย์และบคุลากร
ของมหาวิทยาลยั ในหลกัสตูรตา่งๆ อย่างต่อเน่ืองทุกปี ในปีงบประมาณ 2552 มีการจดัฝึกอบรม 30 ครัง้ 
426 ชัว่โมง มีคณาจารย์และบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 540 คน (ส านกัคอมพิวเตอร์ 2552)

5. ประเดน็ท่ี 5 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่
(อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจ าของ
สถาบันท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนโดยการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถน าผลท่ีได้มา
ปรับเปล่ียนการจัดการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ ผลการวิจัยพบว่า 
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ประเมินผลการจัดการสอนของ
คณาจารย์ประจ าของสถาบนัท่ีสอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน
โดยการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีค านงึถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคล อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 
94.9) เทียบกับผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ร้อยละ 83.5) และมีการน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจัดการสอนของคณาจารย์เพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพได้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 89.3) ทัง้นีเ้น่ืองจากมหาวิทยาลัยส่งเสริม
สนบัสนนุให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดั
ให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน ด้วยการประเมินประสิทธิภาพการสอนจากเอกสารการสอนซึ่งเป็น
ส่ือหลกั โดยท่ีแตล่ะหน่วยในเอกสารการสอนมีแผนการสอนให้นกัศกึษาได้ทราบแนวคิดและวตัถปุระสงค์
การเรียน กิจกรรมระหว่างเรียน ส่ือการสอน และประเมินผลก่อนเรียน และประเมินผลหลังเรียนโดย
นกัศึกษาสามารถตรวจสอบค าตอบได้ด้วยตนเอง และในระหว่างเรียน เม่ือจบการเรียนแต่ละเร่ืองจะมี
กิจกรรมท้ายเร่ืองให้นกัศกึษาได้ทบทวนและมีแนวตอบกิจกรรมให้นกัศึกษาสามารถตรวจสอบค าตอบได้
ด้วยตนเอง 
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นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัส่งเสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์ประเมินผลประสิทธิภาพการจดัการสอน
จากกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจดัเพิ่มเตมิขึน้ให้กบันกัศกึษาเพ่ือประเมินผู้ เรียนเป็นรายบคุคล อาทิ การสอนเสริมแบบ
เข้มพิเศษ การอบรมเข้มชดุวิชา การอบรมเข้มพิเศษ การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ การสมัมนาเสริม และการ
สมัมนาเข้ม  ประเมินผู้ เรียนด้วยการออกข้อสอบและหรือปรับปรุงคณุภาพข้อสอบ  และตรวจงานของ
ผู้ เรียน/การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเท่ียงตรง ก่อน
ด าเนินการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ/ลงมือปฏิบตัิกิจกรรม คณาจารย์ซึ่งเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มจะจัดกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีส่งเสริมให้เกิดสภาพการเรียนรู้ท่ีอิงประสบการณ์ ศกัยภาพ และพฒันาการของนกัศกึษา เช่น 
การพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน ประวัติการเรียน ความถนัด ความสามารถ เป็นต้น และใน
ระหว่างการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ/ท ากิจกรรมจะดแูลให้นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์น้อยมีโอกาสแสดงออก
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ได้มากขึน้ โดยการประเมินผลในแต่ละส่วน อาจารย์ประจ าจะประเมินผลจากการ
แสดงออกของนกัศึกษาเม่ือมาท ากิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย โดยการสังเกต การซักถาม การกรอกแบบ
ประเมิน หรือโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือกลุ่ม และผลงาน รวมทัง้ ความเป็นผู้น า การ
แสดงความคิดเห็น และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างนกัศึกษาด้วยกัน หรือระหว่างนกัศึกษากับ
อาจารย์ประจ า 

6. ประเดน็ท่ี 6 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการเรียนรู้ของผู้เรียน และน า
ผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน : ในกรณีได้จัดหาส่ือส าเร็จรูปท่ีเป็นมาตรฐานสากล และเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น ส่ือวิทยาศาสตร์ ส่ือส าเร็จรูป ส่ือเทคโนโลยี เป็นต้น 
สถาบันศึกษาจะต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณารวมท้ังมีการประเมินและรายงานผล
การใช้ส่ือในการพัฒนาผู้เรียนด้วย ผลการวิจยัพบว่า มหาวิทยาลยัส่งเสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์การ
ท าวิจัยเพ่ือพฒันาส่ือและน าผลการวิจยัไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 90.0) ซึ่ง
ในขณะท่ีคณาจารย์ท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียนในระดบัมาก-มากท่ีสดุ (ร้อยละ 77.6-99.4) 
เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า มีคณาจารย์ท าวิจยั
เพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลไปใช้พฒันาผู้ เรียนทกุส่ือ จ านวน 237 คน  (ร้อยละ 79.3) ซึ่ง
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และคณาจารย์มีการน าผลวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือไปพฒันาผู้ เรียน อยู่ในระดบัมาก -มาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 83.0)  เ ม่ือพิจารณาภาพรวมของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลยัท่ีให้สาขาวิชาต่างๆ ใช้ทรัพยากรทัง้บุคคล และเคร่ืองมือร่วมกันเพ่ือลดความซ า้ซ้อน และ
ความสิน้เปลืองงบประมาณท่ีจะเกิดขึน้ หากแตล่ะสาขาจะท าภารกิจตา่งๆภายในสาขาวิชาตนเองทัง้หมด 
จึงเกิดรูปแบบการจดัองค์การท่ีเรียกกันว่า “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ท่ีมีการจดัตัง้หน่วยงานกลางท่ี
รับผิดชอบภารกิจด้านตา่งๆของมหาวิทยาลยั โดยให้สาขาวิชาตา่งๆในมหาวิทยาลยัใช้ทรัพยากรในด้านท่ี
เก่ียวข้องร่วมกัน ในด้านการวิจัยก็เช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้สถาบนัวิจัยและพัฒนาเป็น
หนว่ยงานกลางท าหน้าท่ีด้านการวิจยัทัง้หมดของมหาวิทยาลยัโดยจดัให้มีฐานข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุงานวิจยั 
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ฝึกอบรมทักษะในการท าวิจัย และดูแลการบริหารงานวิจัย เม่ือประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการก าหนด
นโยบายอย่างชัดแจ้งให้มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดย
ก าหนดเป็นประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ในแผนพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-
2556) และเพ่ือให้สามารถบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2552 ท่ีผ่านมา
สถาบนัวิจยัและพฒันาได้จดัอบรมเผยแพร่กลยทุธ์ตา่งๆ ในการท าวิจยัจ านวนทัง้สิน้ 13 ครัง้ และได้มีการ
จดัตัง้คลินิกวิจยัขึน้เพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่คณาจารย์ในการท าวิจยัอีกด้วย (สถาบนัวิจยัและ
พัฒนา 2552) ทัง้ส านักคอมพิวเตอร์ก็ได้จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือ
คณาจารย์สามารถน าไปใช้ในการวิจยัได้สะดวกยิ่งขึน้ 

7. ประเด็นท่ี 7 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) มีการน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ผลการวิจยัพบว่า คณาจารย์
เห็นว่า มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 79.7)
เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคดิ  พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
(ร้อยละ 80.7) โดยมีความคิดเห็นมากท่ีสดุในด้าน 1) การก าหนดนโยบายซึ่งมหาวิทยาลยัถือว่า เป็นเร่ือง
ส าคัญ โดยมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนให้กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับ จะต้องมีการ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยในระดบัปริญญาตรีนัน้ เม่ือมหาวิทยาลยัมีการจดัการสอนเสริม / สอน
เสริมแบบเข้มพิเศษ รวมทัง้การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จะจัดให้นักศึกษากรอกแบบ
ประเมินผลการเรียนการสอน ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินนัน้ จะน ามาวิเคราะห์และน าผลท่ีได้มาเป็น
แนวทางปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน สว่นในระดบับณัฑิตศกึษาก็เช่นเดียวกนั เม่ือมหาวิทยาลัย
จดัการสมัมนาเสริม / สมัมนาเข้ม จะให้นกัศกึษากรอกแบบประเมินและน าผลการประเมินมาเป็นแนวทาง
ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งผลการประเมินจะแจ้งถึงคณาจารย์เป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 2) การจดัสรรงบประมาณ โดยมหาวิทยาลยัมีงบประมาณสนบัสนนุและส่งเสริม
ให้สาขาวิชาได้มีการท าวิจยัตดิตามผลบณัฑิตทัง้ในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษาอย่างตอ่เน่ือง
เป็นประจ าทกุปี ผลท่ีได้จากการท าวิจยัดงักล่าว ได้น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ด้านต่างๆ 3) การก าหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนให้ประเมินผลการเรียนการ
สอนคือ ส านกับริการการศกึษาประเมินการเรียนการสอนจากการสอนเสริม / สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ และ
การฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ ส านกับณัฑิตศกึษาประเมินการเรียนการสอนจากการสมัมนาเสริม / สมัมนาเข้ม
และส านักวิชาการประเมินการเรียนการสอนจากการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 4) การ
มอบหมาย/สัง่การให้ด าเนินงานโดยจดัให้มีหน่วยงาน/ผู้ รับผิดชอบดงักล่าวให้ท าการประเมินผลการเรียน
การสอนและแจ้งให้คณาจารย์แตล่ะท่านทราบ  5) การจดัสรรทนุอดุหนนุการวิจยัให้มีการประเมินผลการ
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เรียนการสอนโดยสถาบนัวิจยัและพฒันา ให้ทนุวิจยัสถาบนัในการวิจยัส่ือและการประเมินผลการเรียนการ
สอน และ 6) การจัดบรรยายทางวิชาการ หรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการโดยหลายหน่วยงาน ซึ่งการท่ี
มหาวิทยาลยัด าเนินการดงักลา่วท าให้คณาจารย์มีความคล่องตวัในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการสอนเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียนให้เตม็ศกัยภาพ  

บทสรุป ข้อเสนอแนะ 
ดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นท่ีผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัในการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก-มากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณารายข้อยังมีประเด็นท่ีมีข้อปลีกย่อยท่ีทางมหาวิทยาลัยควรน ามาใช้
ประโยชน์เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการสอนให้มากยิ่งขึน้ เช่นผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์มีความสามารถในการ
จัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบัติจริงและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เ รียน โดยให้ผู้ เ รียนได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น จัดให้ผู้ เรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนตอบค าถาม อยู่ในระดบัมาก -มากท่ีสุด แต่มีการจัดฝึก
ปฏิบตัิจริงในระดบัน้อยท่ีสุด-น้อย โดยเฉพาะในกิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ e-Learning และการสอนเสริมแบบ
ปกต ิดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรสง่เสริมให้คณาจารย์ท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรมดงักล่าวเพิ่มเติมกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนท่ีมีการฝึกปฏิบตัจิริงในเนือ้หาวิชาดงักลา่วเพิ่มมากขึน้ 

ผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
ในการท ากิจกรรม การสอนเสริมผ่าน Internet / ดาวเทียม อยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควร
ส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ในการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคลให้มาก
ขึน้ เพ่ือน าไปปรับใช้ในกิจกรรมดงักลา่วให้มากขึน้ 

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมเกือบทัง้หมดมีคณาจารย์ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดท่ีประเมินผลเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้และประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคลและน าผลท่ี
ได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอน ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมและรณรงค์ให้คณาจารย์ประเมินผลใน
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นอย่างตอ่เน่ืองและรักษาอยู่ในระดบัมากหรือยกระดบัให้อยู่ระดบัมากท่ีสดุ 
โดยการจดัอบรม/สมัมนาคณาจารย์ท่ียงัไมมี่ประสบการณ์เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะในการประเมินดงักล่าว การให้
อาจารย์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมท่ีมีอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์สูงด า เนินกิจกรรม
ดงักลา่ว การจดัท าคูมื่อการประเมินประสิทธิภาพการสอนให้คณาจารย์ได้น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิงาน
ด้านการจดัการสอน นอกจากนี ้ควรส่งผลการวิจยัและข้อเสนอแนะไปยงัสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือจะได้น าไป
อ้างอิงเป็นหลกัฐานการประกนัคณุภาพ และเป็นแนวปฏิบตัติอ่ไป 

ในประเด็นคณาจารย์มีการด าเนินการประเมินการเรียนการสอน และน าผลการประเมินการเรียน
การสอนมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพนัน้ก็เช่นกนั โดย
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ภาพรวมแม้วา่ทัง้ 2 ประเด็นนี ้คณาจารย์จะปฎิบตัิอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสดุ ก็ตาม แตก็่ยงัมีจ านวนของผู้ ท่ีไม่
มีการด าเนินการประเมินการเรียนการสอน และน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอน อยู ่ซึง่ควรจะมีการชีแ้จงท าความเข้าใจเช่นกนั เพ่ือให้คณาจารย์ปฏิบตัิครบ
ทกุชดุวิชา และในการประเมินการเรียนการสอนของผู้ เรียนนัน้ ควรเปิดให้มีระบบการประเมินผ่านเครือข่าย 
Internet ด้วย เพ่ือว่า นกัศกึษาท่ีเข้ารับการสอนเสริม/อบรมเข้ม/สมันาเสริม/สมันาเข้ม อาจจะลืมส่งแบบ
ประเมินจะได้สามารถประเมินผา่นระบบเครือขา่ย Internet ในภายหลงัได้  
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