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บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้นีว้ตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนของคณาจารย์ประจ า
สาขาวิชาตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตวัชีว้ดัที่  17 ของ ก.พ.ร. 2) ประเมิน
ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั กลุม่ตวัอย่างในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) คณาจารย์ประจ า มสธ. จ านวน 331 คน จาก 371 คน (ร้อยละ 89.2) กลุ่ม  2) นกัศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6,805 คน  จาก 11,557คน (ร้อยละ 58.9)  และ 3) เอกสารที่เก่ียวข้องจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 8 หน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพจากแบบบนัทึกด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการประเมินความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาต่างๆ มีประเด็นที่ มสธ. ด าเนินการในระดบัมากที่สดุ 6 ประเด็น 
และด าเนินการในระดบัมาก 1 ประเด็น รายการที่ด าเนินการได้ในระดบัมากที่สดุคือ 1) มสธ. มีการสง่เสริมให้คณาจารย์
ประจ ามีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลกัสตูรการศึกษาอุดมศึกษา และด าเนินการได้ตาม
แนวทางที่ก าหนด (ร้อยละ 91.5) 2) มสธ. มีมาตรการท าให้คณาจารย์ประจ าด าเนินการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและ
เข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคลระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 84.3) และระดบับณัฑิตศึกษา (ร้อยละ 83.4)  3) มสธ. จดัให้มีการ
ส ารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยั  
และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพฒันาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจ าให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญัได้ โดยการลดสดัสว่นการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ และเพิ่มสดัสว่นการปฏิบตัิจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ เรียนให้มากขึน้ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 75.5 - 81.1) 4) มสธ. มีการสง่เสริม สนบัสนนุให้คณาจารย์ประจ ามี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผู้ เรียน (ร้อยละ 91.3) 5) มสธ. มีการส่งเสริม
สนบัสนนุท าให้คณาจารย์ประจ าประเมินผลการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยัที่สอดคล้องกบัสภาพ
การเรียนรู้ที่จดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน โดยการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตดัสินผล
การเรียนรู้ที่ค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และสามารถน าผลที่ได้มาปรับเปลีย่นการจดัการสอน เพื่อพฒันาผู้ เรียน
ให้เต็มตามศกัยภาพได้ (ร้อยละ 82.0) 6) มสธ. มีการสง่เสริมให้คณาจารย์ประจ าท าวิจยัเพื่อพฒันาสือ่และการเรียนรู้ของ 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ก.ค.-ธ.ค. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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ผู้ เรียน และน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อพฒันาผู้ เรียน (ร้อยละ 86.5)  ส าหรับรายการที่ด าเนินการได้ในระดบัมาก คือ มสธ. 
สง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ (ร้อยละ 79.3) และผลการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอน
ของคณาจารย์ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัระดบัปริญญาตรี เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.47)  และระดบับณัฑิตศึกษา เฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ (X  = 4.62) 

ค าส าคัญ:  ประสทิธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร.  ความคิดเห็นของนกัศกึษา 

Abstract 

The objectives of  this research were to : 1) evaluate opinions relating to instruction of   

faculty in various schools of  STOU based on 7 topics of  the  17 th Indicator of  the Office of 

the Commission on Civil Service System Development ; and 2) evaluate opinions of  the 

STOU students relating to efficiency of  the faculty’ learner-centered instruction. The studied 

samples  who returned questionnaires  consisted  of 1)  331 out of  371 STOU  instructors 

(89.2 %)  2) 6,805 out of 11,557 students (58.9 %) attending intensive trainings on 

professional experience courses  and 3)Various documentary data were also gathered from 8  

relevant  offices. Quantitative data collected be questionnaires were analyzed by percentage, 

mean, and standard deviation whereas qualitative data from recording form were done by 

content analysis. Research Findings indicated 6 aspects which STOU had provided at the 

highest level and 1 aspect which STOU had provided at the high level. 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 (91.5%). 2) STOU had mechanism for the 

faculty to  analyze  learner’s potential and understood  individual bachelor degree student 

(84.3%) and graduate degree student (83.4%). 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 (75.5-81.1 %). 4) STOU had 

enhanced  the faculty to have capability in technology utilization for learning development of 

the faculty and students (91.3%). 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 fulfill their  potential (82.0%). 6) STOU 

had enhanced  the faculty to do research for develop media and learners, learning and utilize 

results in developing learners (86.5%). Which STOU had provided at the high level as 

follows :  STOU had enhanced  the faculty to utilize results of instruction evaluation to 

develop their instruction for developing learners  to fulfill their potential (79.3%). And the 
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evaluation of  opinions of  the STOU students relating to efficiency of  the faculty‘s learner-

centered instruction was found that  the bachelor’s  degree students had opinions relating to 

efficiency of  the instructors’  learner-centered instruction at the high level (Mean = 4.47) and 

the graduate degree students had opinions relating to efficiency of  the instructors’ learner-

centered instruction at the highest  level (Mean = 4.62).     

Keywords : Learning efficiency focusing on learners centered,  Indicators of UCCSSI, 

Opinions  of  the  STOU  students 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (มสธ.)ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษา

ตลอดชีวิต  มุ่งพฒันาคณุภาพของประชาชนทัว่ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาส

ทางการศกึษาส าหรับผู้ส าเร็จมธัยมศกึษา เพ่ือสนองความต้องการของบคุคลและสงัคม  ในปี พ.ศ . 2553  

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะหน่วยงานท่ีติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ได้มีการประเมินผลหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 

โดยใช้ตวัชีว้ัดท่ี 17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและ

ความส าเร็จของสถาบนัอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดไว้ว่า “การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่า ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสุด” โดย ก.พ.ร.ได้ก าหนดประเด็นการพิจารณา

ความส าเร็จ 7 ประเดน็ (ก.พ.ร. 2553) 

การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญของมสธ. มหาวิทยาลัยได้ให้

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ท าการวิจัยและจัดท าสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย

สอบถามจากคณาจารย์โดยตรง  สอบถามจากนกัศกึษาทัง้ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศกึษา และ

เก็บรวบรวมข้อมลูจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง   ซึง่จะท าให้ได้รายงานการวิจยัท่ีสะท้อนประสิทธิภาพของการ

สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัครอบคลมุทกุประเดน็ท่ี ก.พ.ร.ก าหนด และมหาวิทยาลยัน าผลการวิจยัไปใช้ใน

การปรับปรุง พฒันาการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาตา่งๆ ของ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตามประเดน็การพิจารณา 7 ข้อตวัชีว้ดัท่ี  17 ของ ก.พ.ร. 

2. เพ่ือประเมินความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้นผู้ เรียน

เป็นส าคญั
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นิยามศัพท์

ความคิดเหน็เก่ียวกับการสอนของคณาจารย์ หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของ

คณาจารย์ ตามประเดน็การพิจารณาประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตวัชีว้ดัท่ี 17 ของ ก.พ.ร.   

 ประเดน็การพจิารณา 7 ข้อตัวชีวั้ดที่ 17 ของ ก.พ.ร.  หมายถึง ประเดน็การพิจารณา 

ประกอบด้วย 1) สถาบนัอดุมศกึษามีการสง่เสริมท าให้คณาจารย์ประจ าสว่นใหญ่ (อยา่งน้อยร้อยละ 75 

ของคณาจารย์ประจ า) มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศกึษาและหลกัสตูรการศกึษา

อดุมศกึษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนด  2) สถาบนัอดุมศกึษามีมาตรการท าให้คณาจารย์

ประจ าสว่นใหญ่ (อยา่งน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) ด าเนินการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและ

เข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล และน าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนนีม้าปรับปรุงแผนการสอนในแตล่ะ

รายวิชาและแตล่ะภาคการศกึษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้  3) สถาบนัอดุมศกึษาจดัให้มีการส ารวจหรือ

การวิจยัหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของคณาจารย์ประจ าของสถาบนั 

และน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงพฒันาการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าสว่นใหญ่ (อยา่งน้อยร้อยละ 75 

ของคณาจารย์ประจ า) ให้เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัได้ โดยการลดสดัสว่นการ

ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสดัสว่นการปฏิบตัจิริง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนให้

มากขึน้  4) สถาบนัอดุมศกึษามีการสง่เสริมสนบัสนนุท าให้คณาจารย์ประจ าสว่นใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 

75 ของคณาจารย์ประจ า) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและ

ผู้ เรียน  5) สถาบนัอดุมศกึษามีการสง่เสริมสนบัสนนุท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 

75 ของคณาจารย์ประจ า) ประเมินผลการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าของสถาบนัท่ีสอดคล้องกบั

สภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน โดยเป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และ

การประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ท่ีค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและสามารถน าผลท่ีได้มา

ปรับเปล่ียนการจดัการสอน เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เตม็ตามศกัยภาพได้ 6) สถาบนัอดุมศกึษา มีการสง่เสริม

ท าให้คณาจารย์ประจ าสว่นใหญ่ (อยา่งน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์) ท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการ

เรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลการวิจยัไปใช้เพ่ือพฒันาผู้ เรียน ในกรณีท่ีท าการวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน และในกรณีได้จดัหาส่ือส าเร็จรูปท่ีมาตรฐานสากล และเป็นท่ียอมรับในระดบัชาตหิรือ

นานาชาต ิเชน่ ส่ือวิทยาศาสตร์ ส่ือส าเร็จรูป ส่ือเทคโนโลยี เป็นต้น สถาบนัอดุมศกึษาต้องมีเกณฑ์ในการ

คดัเลือกและพิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใช้ส่ือในการพฒันาผู้ เรียนด้วย  7) 
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สถาบนัอดุมศกึษามีการสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์สว่นใหญ่ (อยา่งน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ 

ประจํา) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา 

ผ้เูรียนให้เตม็ตามศกัยภาพ 

  ประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้อาจารย์

ประจ าของสถาบนัมีการจดักระบวนการสอนท่ีค านงึถึงความแตกตา่งเฉพาะตวัของนิสิต นกัศกึษา และจดั

ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในกิจกรรมการสอนมากท่ีสดุ เชน่ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าวิจยัโดยอิสระ

ในรูปโครงการวิจยัสว่นบคุคล การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทัง้ในและนอก

คณะเป็นต้น 

  ความคิดเหน็ของนักศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ หมายถึง ความรู้สกึตอ่ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  ความคิดเห็น

ตอ่การเรียนการสอนในเร่ือง การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร การสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ การ

สรุปสาระส าคญั การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ท ากิจกรรรมฝึกปฏิบตัิ การใช้เอกสารประกอบการสอน 

ความเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล เป็นต้น 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย

1. น าผลการวิจยัไปจดัท าเป็นรายงานวิจยัประเมินผลตามตวัชีว้ดัท่ี 17 เพ่ือเป็นหลกัฐาน

ยืนยนัในการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองปฏิบตัริาชการของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชใน

ปีงบประมาณ 2553 

2. น าผลการวิจยัไปใช้ในการปรับปรุง  พฒันาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

วิธีการวิจัย

ประชากร/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

1. ประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษาครัง้นีศ้ึกษาจาก กลุ่มท่ี 1 ศึกษาจากประชากร  คือ คณาจารย์ โดยเก็บข้อมูลทัง้หมดจาก
คณาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนกังานท่ีท าหน้าท่ีสอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 2 ส านกั ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (ไมร่วมคณาจารย์ท่ีลาศกึษาตอ่)  จ านวน 371 คน และกลุม่ท่ี 2  ประชากรนกัศกึษา คือ นกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรีท่ีเข้ารับการอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเข้ารับ
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การอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิตและชดุวิชาสมัมนาเสริม/เข้ม โดยสุม่ตวัอยา่งแบบ 

แบ่งชั ้น และเก็บข้อมูลจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี การศึกษา 1/2552 จ านวน  9,153 คน และนกัศึกษา 

ระดบับณัฑิตศกึษา ปี การศกึษา 2/2552 จ านวน  2,404 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 าหรับคณาจารย์  

โดยได้พฒันาเคร่ืองมือจากการศึกษาเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร. เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง และตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา โดยคณะท างานประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรอง
การปฏิบตัิราชการตวัชีว้ดัท่ี 17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัประจ าปีงบประมาณ 
2553 จ านวน 7 คน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. การศกึษาโครงสร้างหลกัสตูรการเรียนการสอน และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลยั ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 8 หนว่ยงาน 

2. ใช้แบบสอบถาม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก 1) คณาจารย์  จ านวน 371 คน ได้รับ
แบบสอบถามคืน จ านวน 331 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 89.2    2) นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 
จ านวน  11,557 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน  6,805  ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 58.9   

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละ และน าเสนอในรูปตาราง

2. ข้อมูลเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา และน าเสนอในรูปความเรียง

ผลการวิจัยและอภปิรายผล

1. การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเดน็การพิจารณา 7 ข้อตัวช้ีวัดท่ี  17 ของ ก.พ.ร.สรุปและ

อภปิรายได้ดังน้ี 

 ประเด็นท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ ามีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมาย

ของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนด 
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ผลการวิจยัพบว่า อาจารย์มีความรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 91.5  และเม่ือพิจารณาจ าแนกตาม

สาขาวิชา / ส านกั พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ทกุสาขาวิชา / ส านกั ร้อยละ 84.7-100 เทียบกบัผลการวิจยั

ปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 96.2) 

ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของสมคดิ  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552)  พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 86.9) 

ทัง้นีเ้น่ืองจาก มสธ.มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศกึษา

และหลกัสตูรการศกึษาอดุมศกึษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนดดงัจะเห็นได้จากมหาวิทยาลยั

ให้ความส าคญักบัการพฒันาคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.

2552 (TQF) ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ จงึจดัให้มีการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “กรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 (TQF)” จ านวน 5 ครัง้ๆ  ละ 1 วนั ในวนัท่ี 2 และ 18  พฤศจิกายน 2552 วนัท่ี 1 

และ 4 และ 16 ธันวาคม 2552 โดยเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์  ดร.จิรณี  ตนัติรัตนวงศ์  รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ช่ืน  ศรีงาม รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา  แขม

มณี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  วิศวธีรานนท์  และรองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  อิสิชยักุล เป็นวิทยากร เพ่ือ

ส่งเสริมให้คณาจารย์และผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันกับแนวปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิและสามารถจัดท าเอกสารหลักสูตรและด าเนินการตามแนวทางของกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาเพ่ือผลิตบณัฑิตได้อย่างคณุภาพ โดยมีผู้ เข้าร่วมสมัมนา จ านวน 990 คน  (ส านกั

วิชาการ 2553) 

ประเดน็ท่ี 2 มหาวิทยาลัยมีมาตรการท าให้คณาจารย์ประจ าด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของ

ผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผลการวิจยัพบว่า  ระดับปริญญาตรี คณาจารย์ประจ ามีการ

วิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ร้อยละ 84.3 และมีการ

น าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนนีม้าปรับปรุงแผนการสอนในแตล่ะรายวิชาและแตล่ะภาคการศกึษาให้

มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ อยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 79.1 เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  

พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมาก  (ร้อยละ 76.9) ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของ

สมคิด  พรมจุ้ ย และคนอ่ืนๆ (2552)  พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (ร้อยละ 82.4)   และมีการน าผลการ

วิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ  84.5) 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ประจ ามีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ร้อยละ 83.4 และมีการน าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนนีม้าปรับปรุงแผนการสอน
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ในแต่ละรายวิชาและแตล่ะภาคการศกึษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 77.4 

เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ  (ร้อยละ 85.8) ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552)  พบว่า อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ  (ร้อยละ 85.9)  และมีการน าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนไปใช้ในการปรับปรุงการ

เรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ  86.6) ทัง้นีเ้น่ืองจากมหาวิทยาลยัมีเอกลกัษณ์เฉพาะคือ  เป็น

มหาวิทยาลัยในระบบเปิด  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  และ

ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือรูปแบบต่างๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยจัดท าโดยไม่ต้องเข้าชัน้เรียน  แต่

มหาวิทยาลยัก็ตระหนกัถึงผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคลโดยในแต่ละปีการศึกษา  มหาวิทยาลยั

ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน  โดยมีคณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยเดินทางไปเป็นวิทยากรในทุกศูนย์วิทยพัฒนาและศูนย์บริการประจ าจังหวัดทั่วประเทศ  

พร้อมกบับณัฑิตท่ีประสบความส าเร็จมาให้แนวคิดวิธีการเรียนอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ  และมีชมรม

นกัศกึษา มสธ.  ทกุจงัหวดัมาร่วมในกิจกรรมปฐมนิเทศ  ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาให้กบันกัศกึษารุ่น

น้อง  ในปีการศึกษา  2552  มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ระดบัปริญญาตรี  จดัในวนัท่ี  11  กรกฎาคม  

2553  จดัพร้อมกนัทัว่ประเทศ ณ ศนูย์วิทยาพฒันา มสธ. และศนูย์บริการการศึกษาภาค/จงัหวดั  ส าหรับ

นกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  จดัในวันอาทิตย์ท่ี 18 กรกฎาคม  2553 ณ อาคารอเนก

นิทศัน์  มสธ. และจดัให้มีการถ่ายทอดสดตัง้แตเ่วลา 09.00-12.00 น.ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ทางไกลผ่าน

ดาวเทียม และทางอินเทอร์เน็ต www.stou.ac.th และในเวลา 10.00-11.00 น. มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทศัน์

ชอ่ง 9 อสมท  (ส านกับริการการศกึษา  2553)  นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  จดัในวนัท่ี  6-7  13-14  20-21  และ  

27-28  มิถนุายน  2552  โดยจดัท่ี มสธ.  (ส านกับณัฑิตศกึษา  2553) 

 ประเดน็ท่ี 3  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการส ารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย และน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุง

พัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจ า ให้เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ได้ โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง และการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า  อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  3  ใน  4 

กิจกรรม ร้อยละ 75.5-81.1 เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) 

พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 83.8-87.5) ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของ
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สมคดิ  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 79.7 -82.5) เม่ือ

พิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดให้ในระบบท่ีเป็นการเรียนการสอนทางไกล เช่น 

ปฏิสัมพันธ์    e-Learning  การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ/เข้ม/เข้มพิเศษ) อบรมเข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพ การสมัมนาเสริม/เข้มแล้ว คณาจารย์ได้ให้ผู้ เรียนได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 

จดัให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนตอบค าถาม ผลการวิจยัพบว่า อยู่ในระดับ

มากถึงมากท่ีสุดในกิจกรรมดังกล่าว  ในส่วนของการท่ีให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากคือ 

กิจกรรมการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะชดุวิชาตา่งๆ การอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  แตฝึ่กปฏิบตัิจริง 

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่าอยู่ในระดบัน้อย เน่ืองจาก ด้วยลักษณะของมหาวิทยาลยัท่ีจดัการ

เรียนการสอนด้วยระบบการศกึษาทางไกล มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการปฏิบตัิจริงในบางสาขาวิชา บาง

หลักสูตรเท่านัน้ เช่น สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ  2 วิชาเอกคือ วิชาเอกธุรกิจอาหารและวิชาเอก

การโรงแรมและภตัตาคาร สาขาวิชาวิทยาการจดัการ จดัให้มีการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะในหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียว  (ส านกัทะเบียนและ

วดัผล 2552) เป็นต้น และจากการศึกษาข้อมูล พบว่า ในปีการศึกษาท่ี 2552 มหาวิทยาลยัมีการจดัฝึก

ปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี เพียง 6 สาขาวิชา 29 ชุดวิชา มีนักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกฯ 

จ านวน 4,260 คน และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ในระดบัมาก ( X   = 4.45) (ส านกับริการ

การศกึษา 2553)  

ประเด็นท่ี 4  มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ ามีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยมีการ

ส่งเสริมสนบัสนุนท าให้คณาจารย์ประจ ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ

ตนเองและผู้ เรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ร้อยละ 91.3   และคณาจารย์ประจ ามีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้ เ รียน อยู่ในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 92.5  

เทียบกับผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมาก

ถึงมากท่ีสดุ (ร้อยละ 85.0)  ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552) พบว่า 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 89.8) เน่ืองจาก มสธ.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดจึงได้ให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง ดงัจะเห็นได้จากมหาวิทยาลยัจดัตัง้ส านกัเทคโนโลยีการศกึษาเป็น
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หนว่ยงานกลางเพ่ือรับผิดชอบในการพฒันาส่ือในระบบการศกึษาทางไกล โดยมีคณาจารย์และบคุลากรท่ี

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท าหน้าท่ีโดยตรงในการผลิตส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ ในส่วนของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ดแูลเนือ้หาในการผลิ ต 

คณาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยจึงมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือผลิตรายการดงักล่าว  

ปีการศกึษา 2552 มีรายการวิทยกุระจายเสียงออกอากาศทางวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย คล่ืนเพ่ือ

การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทุกกลุ่มวยั ออกอากาศจ านวน 1,646 ชัง่โมง 40 นาที จ านวน 4,940 รายการ มี

รายการวิทยุโทรทศัน์ออกอากาศท่ีสถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย NBT ออกอากาศจ านวน 180 ชัง่โมง 16 นาที 

จ านวน 433 รายการ ออกอากาศท่ีสถานีโทรทศัน์การศกึษาทางไกล DLTV 8 ออกอากาศจ านวน 3,926 ชัง่โมง จ านวน 9,422 

รายการ ออกอากาศท่ีสถานีโทรทศัน์เพ่ือการศกึษากระทรวงศกึษาธิการ ETV ออกอากาศจ านวน 91 ชัง่โมง 

จ านวน 218 รายการ (ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 2553) มหาวิทยาลัยจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กับ

คณาจารย์เพ่ือการสืบค้น การติดตอ่กบันกัศกึษา และการพฒันาบทเรียน โดยยึดหลกัคณาจารย์ 1 คน ตอ่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 คณาจารย์สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 2 ส านกั ได้รับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกคน จ านวน 382 เคร่ือง โดยในทุกเคร่ืองสามารถเข้าเครือข่ายของห้องสมุดและ 

Internet ได้ทุกจดุ และยงัมีบริการปรับซ่อมแซมเคร่ืองตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากส านกัคอมพิวเตอร์

มาให้บริการตามท่ีร้องขอทุกครัง้ และปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(Notebook) ให้คณาจารย์ 12 สาขาวิชา และคณาจารย์ประจ าส านกัต่างๆ จ านวน 390 เคร่ือง  (ส านัก

คอมพิวเตอร์ 2553) มีการสง่เสริมให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้

ของตนเองและผู้ เรียน โดยการจดัอบรมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลยั ในหลกัสตูรตา่งๆ อย่างตอ่เน่ืองทกุปี กว่า 21 หลกัสตูร มีผู้ เข้าร่วมอบรมทัง้สิน้ 490 คน  (นบั

ซ า้) (ส านกัคอมพิวเตอร์ ส านกัเทคโนโลยีการศกึษา 2553)  

  ประเด็นท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ ามีการประเมินผลการ

จัดการสอนของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียน

และอิงพัฒนาการของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือ

ตัดสินผลการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยมีการ

สง่เสริมสนบัสนนุท าให้คณาจารย์ประจ าประเมินผลการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยั

ท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้ เรียนและอิงพัฒนาการของผู้ เรียน โดยเป็นการประเมินเพ่ือ
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พฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด  ร้อยละ 82.0 คณาจารย์ประจ ามีการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของคณาจารย์

ประจ ามหาวิทยาลยัท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน โดยเป็น

การประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกตา่งระหว่าง

บุคคล อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 96.1 และสามารถน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจัดการสอนของ

คณาจารย์ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 93.7  เทียบกับ

ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคดิ  พรมจุ้ย และคนอ่ืน  ๆ(2551) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 83.5) 

และมีการน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอนของคณาจารย์เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพได้ 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 89.3) ผลการวิจัยปีงบประมาณ 2552 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ 

(2552) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 94.9) และมีการน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอนของ

คณาจารย์เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพได้ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 89.3) ซึ่งจะเห็นได้จาก

มหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอนในระบบเปิด มีการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้มากและศึกษาด้วยตนเองจากส่ือรูปแบบต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยจัดท าขึน้ ซึ่งแต่ละหน่วยจะมี

แผนการสอนให้ทราบแนวคดิและวตัถปุระสงค์การเรียน กิจกรรมระหว่างเรียน ส่ือการสอน และประเมินผล

มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลหลังเรียนเม่ือจบการเรียนแต่ละหน่วย และมี

กิจกรรมให้นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบตัิและสามารถตรวจสอบค าตอบได้ด้วยตนเอง การประเมินผลการเรียนรู้

ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัออกข้อสอบโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยด าเนินการ

ออกข้อสอบใหม่ในรูปคณะกรรมการ ในปีการศึกษา 2552 มีการออกข้อสอบใหม่ จ านวน 336 ชดุวิชา มี

การปรับปรุงข้อสอบ จ านวน 323 ชดุวิชา มีจ านวนชดุวิชาในคลงัข้อสอบ จ านวน 173 ชดุวิชา และมีการจดั

สอบทัง้ในประเทศ-ตา่งประเทศ ในสว่นของการจดัสอบในประเทศมหาวิทยาลยัจดัสอบทัว่ประเทศ จ านวน 

144 สนามสอบ สนามสอบในเรือนจ า  114 สนามสอบ และสนามสอบตา่งประเทศ จ านวน 34 สนามสอบ 

รวมทัง้สิน้ 292 สนามสอบ (ส านกัทะเบียนและวดัผล 2553) และตดัสินผลการสอบในรูปคณะกรรมการ

เช่นเดียวกัน นอกจากมีการประเมินผลจากการสอบแล้ว  มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลผู้ เรียนเป็น

รายบุคคลจากกิจกรรมท่ีสาขาวิชาจัดให้กับนักศึกษาในการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ  การจัดฝึก

ปฏิบัติเสริมทักษะและการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา  รวมทัง้การประเมินผลจากการแสดงออกของ
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นกัศึกษาเม่ือมาท ากิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยั เช่น การตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการท างานกล่มุ ความ 

เป็ นผ้นู า การแสดงความคดิเห็น และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

  ประเดน็ท่ี 6  มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมท าให้คณาจารย์ประจ าท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลยัมีการ

สง่เสริมท าให้คณาจารย์ประจ าท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลการวิจยัไปใช้เพ่ือ

พฒันาผู้ เรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 86.5 และคณาจารย์ประจ ามีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ื อการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน ร้อยละ 79.5  เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ 

(2551) พบวา่ มีคณาจารย์ท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียน อยู่ในระดบัมาก (ร้อยละ 77.6) และ

น าผลวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือไปพัฒนาผู้ เรียน อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 83.0) ผลการวิจัย

ปีงบประมาณ 2552 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552) พบว่า  มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมท าให้

คณาจารย์ประจ าท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลการวิจยัไปใช้เพ่ือพฒันาผู้ เรียน 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 90.0) และคณาจารย์ท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียนในระดบัมาก

ถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 77.6-99.4) ทัง้นีจ้ะเห็นได้จากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต่อคณาจารย์เพ่ือท า

การวิจยัในการพฒันาการเรียนการสอนแสดงออกอย่างชดัเจน ในด้านการมีกองทนุประเภทตา่งๆ ไม่ว่าจะ

เป็นกองทนุสนบัสนนุงานวิจยัท่ีใช้งบประมาณจากทัง้ภายในและทนุวิจยัจากภายนอกมหาวิทยาลยั ดงัจะ

เห็นได้จากทุนวิจยัท่ีอาศยังบประมาณภายในมหาวิทยาลยั เช่น ทุนวิจยังบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจยัทาง

วิชาการ ทนุวิจยัการศกึษาทางไกล และกองทุนวิจยัสถาบนั หรือทนุวิจยัจากภายนอก เช่น จากส านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) หรือส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณ 2553 

คณาจารย์มีการท าวิจยัโดยได้รับทนุอดุหนนุจากแหลง่ทนุตา่งๆ รวม 102 เร่ือง มีคณาจารย์ท าวิจยั 197 คน 

(มีการนับซ า้)  โดยคณาจารย์มีการท าวิจยัเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนของผู้ เรียนท่ีด าเนินการ แล้ว

เสร็จและท าการเผยแพร่ จ านวน 30 เร่ือง มีคณาจารย์ท าวิจยั 63 คน (มีการนบัซ า้) (สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 2553) นอกจากนีม้หาวิทยาลยัยงัมีการวิจยัเพิ่มเติมจากส านกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีท าหน้าท่ีวิจยั

และประเมินส่ือการศกึษาและชดุวิชาตา่งๆ เพ่ือน าผลไปพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน

มากขึน้ ในปีงบประมาณ 2553 ส านกัเทคโนโลยีการศกึษามีงานวิจยัพฒันาส่ือการเรียนการสอน 14 เร่ือง 

(ส านกัเทคโนโลยีการศกึษา 2553) 
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ประเดน็ท่ี 7  มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าน าผลการประเมินการ

เรียนการสอนมาปรับปรุง เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ผลการวิจยั พบว่า  มหาวิทยาลยัส่งเสริมสนบัสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าน าผลการประเมินการเรียนการ

สอนมาปรับปรุง เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ อยู่ในระดบัมาก 

ร้อยละ 79.3  เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 80.7) ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของสมคดิ  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552) พบว่า 

อยู่ในอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 79.7) ทัง้นี ้ มหาวิทยาลยัมีกระบวนการให้ความส าคญักบัผู้ เรียนตาม

เอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยคือ  เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด มีการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือให้

ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ โดยจดัให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนเสริม

แบบตา่งๆ (แบบปกติ/เข้ม/เข้มพิเศษ) การอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ

ชดุวิชา การสมัมนาเสริม/เข้ม การฝึกปฏิบตัิ/ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ จดัให้มีบริการห้อง

คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศกึษาและท่ีมหาวิทยาลยั จดัให้มีระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  http://library.stou.ac.th ซึ่งเปิด

บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาและ

ประชาชนทัว่ไป มหาวิทยาลยัจดัเปิดบริการให้นกัศกึษาใช้ห้องสมดุวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลาราชการ และ

เปิดห้องสมดุวนัอาทิตย์ในวนัท่ีมีนกัศกึษาเข้ารับการสมัมนาวิทยานิพนธ์  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นกัศกึษา โดยการออกข้อสอบท่ีใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยด าเนินการออกข้อสอบ

ใหม/่ปรับปรุงข้อสอบ และตดัสินผลการสอบในรูปคณะกรรมการ และมหาวิทยาลยัมีการประเมินกิจกรรมท่ี

จดัขึน้ในทุกกิจกรรม มีการน าผลการประเมินท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็ม

ตามศกัยภาพได้ โดยน าผลการประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจดัขึน้ เช่น การอบรมเข้ม

ประสบการณ์วิชาชีพ  การจัดฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ ซึ่งในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการอบรมเข้ม

ประสบการณ์วิชาชีพ  และการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะนัน้จะมีการประชุมวิทยากรฝึกปฏิบตัิทุกครัง้  เพ่ือน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ จะแจ้งผล

การประเมินไปยงัคณาจารย์ และผู้ เก่ียวข้องทราบเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ ในด้านการปรับปรุงเนือ้หาในชดุวิชานัน้ สาขาวิชาตา่งๆ ได้น าผลท่ีได้จากการ

ประเมินผลการเรียนการสอน และการวิจยัติดตามผลบณัฑิต มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเนือ้หาชดุวิชา
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ให้ทนัสมยัโดยมีทั�งการผลติชดุวิชาใหม ่การปรับปรุงชดุวิชาเดิมท่ีมีอย่แูล้วแตไ่มท่นัสมยั และการจดัทํา 

เอกสารการการสอนเพ่ิมเติมในบางประเดน็ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว   

2. ผลการประเมินความคิดเหน็ของนักศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปและอภปิรายผลดังน้ี 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคญัเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.47) และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามีความคิดเห็น

เก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( X  = 4.62)  

เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ ( X  = 4.54) ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552) พบว่า เฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมาก ( X  = 4.43)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ  โดยข้อ

ท่ีมีความคดิเห็นอยูใ่นมากท่ีสดุอนัดบัแรก คือเปิดโอกาสให้นกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รองลงมา

คือ มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม การแตง่กายมีความเหมาะสม เปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมท่ีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน สามารถสรุปสาระส าคญัให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้  มีความผูกพนัและ

เอือ้อาทรตอ่นกัศกึษา สามารถถ่ายทอดเนือ้หาได้ชดัเจน เข้าใจง่าย มีเทคนิคในการกระตุ้นให้นกัศกึษาใช้

ความคิด  สามารถกระตุ้นนกัศกึษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้  

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของศิริกญัญา  ป่ินธานี (2548  ข) พบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช แขนง

วิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มีความคิดเห็นด้านวิทยากรใน

การจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ทางด้านความชัดเจนในเนือ้หาสาระท่ีถ่ายทอด ความ

สมบรูณ์ของเนือ้หากิจกรรม การเปิดโอกาสให้ซกัถาม การสร้างค าถามและการตอบค าถามมีความชดัเจน 

การสรุปสาระส าคัญเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความผูกพันและอาทรต่อนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมอยา่งยิ่ง ( X = 3.56)   

บทสรุป

การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญในการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) ตามประเด็นการประเมิน ตวัชีว้ดัท่ี 17 ของ ก.พ.ร. 7 ประเด็นมี

ผลการวิจัยอยู่ในระดับมากท่ีสุดมี 6 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี 1 ถึงประเด็นท่ี 6 ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ งท่ีดีท่ี
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มหาวิทยาลยัควรรักษาประสทิธิภาพของการสอนให้อยูใ่นระดบันีี�ตอ่ไป สว่นผลการวิจยัอย่ใูนระดบัมาก 1 

ประเดน็ คือประเดน็ท่ี 7 การสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์น าผลการประ เมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง

เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผ้เูรียนให้เต็มตามศกัยภาพนั ้น มหาวิทยาลยัควรมีมาตรการใน 

การสง่เสริมสนบัสนนุประเดน็ดงักลา่วให้มากยิ่งขึ ้น 

 ส่วนในผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ี

เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ระดบัปริญญาตรีเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และระดบับณัฑิตศกึษาเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ นัน้มหาวิทยาลยัควรพิจารณาผลการวิจยัเป็นรายข้อท่ีมีผลการวิจยัอยู่ในระดบัมาก ล้วน ามาปรับปรุง

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์อยู่ในระดับมากท่ีสุดทัง้ระดับปริญญาตรีและระดับ

บณัฑิตศกึษา 

ข้อเสนอแนะ

1. ผลการวิจยัประเดน็การวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล และน า
ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนนีม้าปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชาและแตล่ะภาคการศกึษาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึน้  ในบางกิจกรรม เช่น การปรับพืน้ฐานความรู้ให้กับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พบวา่ ยงัมีบางสาขาวิชา/ส านกั อยู่ในระดบัน้อย-น้อยท่ีสดุ ดงันัน้มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมให้คณาจารย์มี
การปรับพืน้ฐานความรู้ให้กบันกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ให้อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุในทกุสาขาวิชา/
ส านกั  

2. การส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ ามีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัท่ีสอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน 
โดยเป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลและสามารถน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอนของคณาจารย์ เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้
เต็มตามศกัยภาพได้ ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมเกือบทัง้หมดอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ แต่เม่ือจ าแนก
ตามสาขาวิชา/ส านกั พบว่าบางสาขาวิชายงัอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมและ
รณรงค์ให้คณาจารย์ประเมินผลในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้นอย่างตอ่เน่ืองและรักษาอยู่ในระดบัมาก
หรือยกระดบัให้อยู่ระดบัมากท่ีสดุ โดยการจดัอบรม/สมัมนาคณาจารย์ท่ียงัไม่มีประสบการณ์เพ่ือเพิ่มพูน
ทกัษะในการประเมินดงักลา่ว การให้อาจารย์เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในกิจกรรมท่ีมีอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญหรือมี
ประสบการณ์สงูด าเนินกิจกรรมดงักล่าว การจดัท าคูมื่อการประเมินประสิทธิภาพการสอนให้คณาจารย์ได้
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นําไปใช้เป็ นแนวทางปฏิบตังิานด้านการจดัการสอน นอกจากนีค้วรสง่ผลการวิจยัและข้อเสนอแนะไปยงั 
สาขาวิชาตา่งๆ เพ่ือจะได้นําไปอ้างอิงเป็นหลกัฐานการประกนัคณุภาพ และเป็นแนวปฏิบตัติอ่ไป 

2. ผลการวิจัยพบว่า มีคณาจารย์ประจ าท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน า
ผลการวิจยัไปใช้เพ่ือพฒันาผู้ เรียน อยู่ในระดบัมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการวิจยัเอกสารโดยการเขียนต ารา
เอกสารการสอน และประมวลสาระชดุวิชา ดงันัน้ มหาวิทยาลยัจึงควรมีนโยบายท่ีเดน่ชดัในการส่งเสริมให้
คณาจารย์ท าการวิจยัประเมินส่ือการสอนทกุประเภทโดยเฉพาะส่ือหลกั  และน าผลการวิจยัมาปรับปรุงส่ือ
การสอนของมหาวิทยาลยัด้วย เน่ืองจากส่ือการสอนเป็นหวัใจหลกัของมหาวิทยาลยั 

3. เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม คณาจารย์เห็นว่า มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมสนบัสนุนการน าผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ 
แม้จะอยู่ในระดบัมาก แตย่งัไม่มีหลกัฐานท่ีเดน่ชดัในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ  ดงันัน้ มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบในการจัดเก็บ
ข้อมลูในเชิงประจกัษ์เพ่ือใช้ในการประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรจดัท าเป็นชดุโครงการวิจยัท่ีด าเนินการโดยสาขาวิชา
2. สาขาวิชาควรมีการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ในระดบั

หลกัสตูร และหรือสาขาวิชา 

3. ควรมีการพฒันาระบบฐานข้อมลูการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญัของมหาวิทยาลยั 

บรรณานุกรม

กองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553) “จ านวน/รายช่ือคณาจารย์มหาวิทยาลยั            
สโุขทยัธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2553” 

ศริิกญัญา  ป่ินธานี  (2548)  “การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
เก่ียวกบัเหมาะสมในการจดัอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ : กรณีศกึษาชดุวิชาบริหาร  
รัฐกิจ  ม.ป.ท.  

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553)  “รายช่ืองานวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการ  
เรียนการสอนของผู้ เรียน  ปีงบประมาณ 2553  ม.ป.ท. 

76



ปีที� 3 ฉบบัที� 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556

สมคดิ  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ  (2551) “การประเมินผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตั ิ

ราชการ ตวัชีว้ดัท่ี 23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ประจ าปีงบประมาณ 

2551 (ฉบบัสง่ ก.พ.ร.)”  นนทบรีุ  โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 .(2552) “การประเมินผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตั ิราชการ ตวัชีว้ดัท่ี 17 

 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ประจ าปีงบประมาณ 2552”  นนทบรีุ 

        โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช          

ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2553)  “สรุปข้อมลูการให้บริการของส านกัคอมพิวเตอร์/   

จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ปีงบประมาณ 2553” 

        .(2553)  “สรุปจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสรรให้คณาจารย์ ปีงบประมาณ 2553” 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (2553)   คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตาม 

ค ารับรองการปฏิบติัราชการของสถาบนัอดุมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ม.ป.ท. 

ส านกัทะเบียนและวดัผล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2552)  คู่มือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี    

ปีการศึกษา 2552  นนทบรีุ  โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

        .(2553)  “จ านวนการออกข้อสอบใหม่ /ปรับปรุงข้อสอบ/จ านวนสนามสอบ  ปีการศกึษา 2552” 

ส านกัเทคโนโลยีการศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553)  “สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีจดั 

 ให้คณาจารย์เพิ่มพนูทกัษะในการใช้เทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2553” 

 .(2553)  “จ านวนงานวิจยัท่ีพฒันาส่ือการเรียนการสอน ปีการศกึษา 2552” 

 .(2553)  “จ านวนชัว่โมง/จ านวนรายการท่ีออกอากาศทางสถานี วิทยกุระจายเสียงและวิทยุ 

 โทรทศัน์ ปีการศกึษา2552” 

ส านกับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553)  “ข้อมลูการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม”่ 

 .(2553)  “จ านวนนกัศกึษาท่ีเข้ารับการอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิตและชดุวิชา 

        สมัมนาเสริม/เข้ม ระดบับณัฑิตศกึษา ปีการศกึษา 2/2552 ในชว่งเดือนกมุภาพนัธ์ – กรกฎาคม 2553”  

ส านกับริการการศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553)  “ข้อมลูการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่” 

 .( 2553)  “ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ” 
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สํานกัวิชาการ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553)  “จํานวนผ้เูข้าร่วมสมัมนากรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 (TQF)” 

 .( 2552)  “จ านวนนกัศกึษาท่ีเข้ารับการจดัอบรมเข้ม อบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วชิาชีพ ระดบัปริญญาตรี 

 ปีการศกึษา 1/2552 ในชว่งเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552”   
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