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รายงานสรุปการสัมมนาการจัดการความรู้สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
 เร่ือง การวิจัยชุดวิชาเพ่ือตอบโจทย์ มคอ. 

วันพฤหัสบดีที ่18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติมชั้น 6  
วิทยากร ผศ.ดร.นลินี ณ นคร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

ส ำหรับบริบทของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชแล้วนั้น กำรบริหำรจัดกำรชุดวิชำต้องท ำงำนเป็นทีม 
โดยมีทั้งคณำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ อำจำรย์จำกส ำนักทะเบียนและวัดผล อำจำรย์จำกส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ ดังนั้น
จึงกลำยเป็นที่มำของค ำถำมที่ว่ำอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำจะต้องจัดท ำ มคอ.  เพียงท่ำนเดียวหรือไม่  นอกจำกนี้แล้ว 
มคอ.ที่เป็นมำตรฐำนเกี่ยวกับหน้ำที่พลเมืองนั้น ซึ่งส ำหรับ มสธ.ที่มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่ำงจำก
มหำวิทยำลัยอ่ืนจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร  บำงชุดวิชำ ยกตัวอย่ำงเช่นวิชำไทยศึกษำ 10151 ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทั้งในส่วนของนักศึกษำปกติและโครงกำรก ำนันฯ  ดังนั้นชุดวิชำนี้ก็น่ำจะจัดท ำ มคอ.แยกจำกกัน เพรำะวิธีกำรสอน
รวมถึงกำรประเมินผลกำรศึกษำมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน  ซ่ึงผลลัพธ์ของ มคอ. บ่งบอกถึงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้แก่
นักศึกษำ กำรประเมินเพ่ือวัดผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน ดังนั้น กำรออกแบบกำรเรียนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมคอ.
จึงเป็นสิ่งส ำคัญ 

 
ส ำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ หรือควำมล้มเหลวของกำรวิจัยชุดวิชำ เพ่ือตอบโจทย์ มคอ. โดย

ปัจจัยบริบท ปัจจัยน ำเข้ำ และกระบวนกำร  กำรตั้งโจทย์ควรตั้งโจทย์ให้สำมำรถวัดสภำพที่เป็นจริง ข้อมูลที่เป็นควำม
จริง ไม่ใช่ควำมรู้สึก  นิยำมสิ่งที่จะท ำให้เป็นตัวแทนจริง วัดจำกคุณลักษณะของสิ่งนั้นที่เกิดขึ้น โดยต้องพยำยำมหำ
ข้อเท็จจริงของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำตำมสภำพควำมเป็นจริง  

 
กำรตั้งโจทย์เพ่ือวัดประสิทธิภำพ ที่วัดตำมสภำพควำมเป็นจริง ไม่ใช่ควำมรู้สึกนั้น ผู้สอนสำมำรถตอบ

โจทย์ด้วยงำนวิจัย ที่เป็นวิจัยเชิงประเมิน ด้วยกำรออกแบบกำรด ำเนินงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน 
ตัวอย่ำงเห็นได้จำกกำรด ำเนินกำรโครงกำรก ำนันฯ ที่เป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงมสธ.กับกระทรวงมหำดไทย โดยทำง
กระทรวงฯ ให้ทุนสนับสนุนส่วนหนึ่ง (ซึ่งอำจไม่ต้องวิจัย) ตัวอย่ำงเช่น มคอ.ของสำขำวิชำศิลปศำสตร์ที่มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในระบบทำงไกลควรเป็นอย่ำงไร ? กำรท ำ มคอ. ของ มสธ.ประสบควำมส ำเร็จ หรือไม่ ? ท ำไมนักศึกษำ
จึงลำออกกลำงคัน ?  อำจำรย์ผู้สอนท ำ มคอ. เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนแล้วหรือไม่ ? เป็นต้น ในบำง
ประเด็นนั้นไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรวิจัยก็ได้ สืบเนื่องจำกกระบวนกำรทวนสอบข้อมูลในแต่ละประเด็นก็สำมำรถทรำบ
ค ำตอบได้  
 



2 
 

ในประเด็นของกำรท ำกำรวิจัยเชิงประเมินนั้น ในปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งที่ส ำคัญ
ที่สุดคือสิ่งที่นักวจัยต้องกำรรู้มำกกว่ำรูปแบบ โดยจะต้องมีโจทย์วิจัยก่อนที่จะเลือกรูปแบบกำรวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประเด็นดังกล่ำว  โดยประเภทของกำรประเมิน  ประกอบด้วย กำรประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์  กำรประเมินโดยไม่ยึด
วัตถุประสงค์  และอำจแบ่งตำมสิ่งที่ถูกประเมิน เช่น กำรประเมินควำมต้องกำรที่จ ำเป็น เป็นต้น  ซึ่งก่อนกำรประเมิน 
สิ่งที่นักวิจัยควรรู้ ประกอบด้วย  กำรก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จอะไรบ้ำง?  เป้ำหมำยเพื่อใคร?  กำรบริกำรอะไรบ้ำง? 
บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องกำรมีอะไรบ้ำง? โดยมีเป้ำหมำยกำรประเมิน ได้แก่  เพ่ือกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนที่
ได้รับมอบหมำยให้ท ำ  เพ่ือสร้ำงควำมรู้  ส ำหรับในส่วนของกำรจัดท ำโครงกำรนั้น องค์ประกอบของโครงกำร  
ประกอบด้วย เป้ำหมำยของโครงกำร  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก  บุคลำกรในโครงกำร  กิจกรรมที่ท ำ  
และผู้ได้รับผลจำกโครงกำร  
 
ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ผู้ร่วมสัมมนา กำรด ำเนินกำรก ำหนดมคอ.ของ สกอ. ไม่ได้ค ำนึงถึงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
เปิด แม้ว่ำจะมีกำรจัดท ำมำตรฐำนของหลักสตรบำงหลักสูตรร่วมกันขึ้นมำแล้วก็ตำมแต่ส่วนมำกจัดท ำร่วมกันโดยกลุ่ม
มหำวิทยำลัยปิด ส ำหรับในส่วนของหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์ยังไม่มีมหำวิทยำลัยใดท ำมำตรฐำนในส่วนนึ้ จึงสำมำรถ
ด ำเนินกำรในบริบทของมสธ.ได้ 
 
ผู้ร่วมสัมมนา ทำงหลักสูตรภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัยทั่วประเทศไทยได้มีกำรจัดประชุมเพ่ือกำรจัดท ำมำตรฐำน
หลักสูตรฯ โดยคณะกรรมกำรจัดงำนได้เชิญคณำจำรย์แขนงวิชำภำษำอังกฤษ สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มสธ. เข้ำร่วมรับฟัง
ด้วย แต่ข้อมูลของกำรจัดท ำมำตรฐำนหลักสูตรฯ นั้นไม่มีควำมสอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัยเปิดแต่อย่ำงใด  
 
ผู้ร่วมสัมมนา ในขณะนี้มสธ. ได้ก ำหนดคุณลักษณะ 7 ด้ำน โดยทำงสำขำวิชำศิลปศำสตร์ได้มำด ำเนินกำรปรับให้เข้ำกับ
บริบทของสำขำวิชำเหลือ 5 ด้ำน แต่ครอบคลุมทั้ง 7 ด้ำน สิ่งหนึ่งที่มีปัญหำคือกำรวัดคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจำก
สำขำวิชำศิลปศำสตร์จะพบนักศึกษำเฉพำะในช่วงที่ฝึกประสบกำรณ์ฯ เท่ำนั้น ซึ่งแตกต่ำงจำกบำงสำขำวิชำที่พบกับ
นักศึกษำในช่วงกำรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วย ค ำถำมที่ตำมคือ จะวัดว่ำนักศึกษำมีคุณธรรมจริยธรรมได้อย่ำงไร ควรให้
อำจำรย์ประเมินนักศึกษำ หรือควรให้นักศึกษำประเมินตนเอง  
 
วิทยากร ควรให้นักศึกษำเป็นผู้ประเมินตนเองร่วมด้วย เพ่ือป้องกันกำรที่อำจำรย์จะประเมินไปตำมควำมคำดหวังของ
ตนเอง และพยำยำมใช้เครื่องมือในกำรประเมินที่หลำกหลำย สอดคล้องกับบริบทที่อำจำรย์พบกับนักศึกษำ 
 
ผู้ร่วมสัมมนา กำรมีคุณธรรมจริยธรรมนั้นมำจำกไหน มำจำกกำรเรียนกำรสอน หรือเป็นสิ่งที่ติดตัวนักศึกษำมำ 
หลักสูตรจะวัดสิ่งไหน  
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วิทยากร ตำมควำมเป็นจริงนั้น เนื่องจำกนักศึกษำส่วนมำกเป็นผู้ที่ท ำงำนแล้ว นักศึกษำจึงมีติดตัวมำอยู่แล้ว ซึ่งใน
ประเด็นนี้ก็ต้องมำช่วยกันคิดต่อไปว่า จะวัดได้อย่างไรในส่วนที่นักศึกษาได้จากการเรียนที่มสธ. 
 
ผู้ร่วมสัมมนา นักศึกษำที่ลงทะเบียนชุดวิชำในสำขำไหน สำขำวิชำที่รับผิดชอบชุดวิชำนั้นจะต้องเป็นผู้ออกแบบกำร
ประเมินมำ  น่ำจะเป็นประโยชน์ ขณะเดียวกันกำรเป็นมหำวิทยำลัยเปิดนั้น ทำงมหำวิทยำลัยจะต้องพยำยำมยืนหยัด
ตำมหลักกำรประเมินที่สอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้แล้วในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ที่เกิด
จำกกำรที่อำจำรย์เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับนักศึกษำ น่ำจะวัดจำกกลุ่มเด็กอ่อนมำกกว่ำกลุ่มเด็กเก่ง เนื่องจำกกลุ่ม
เด็กเก่งบำงส่วนเป็นกลุ่มที่มีต้นทุนมำอยู่แล้ว  
 
ผู้ร่วมสัมมนา สกอ.แจ้งว่ำทุกมหำวิทยำลัยมีอิสระในกำรท ำ มคอ. แต่มสธ.ไม่ได้ให้ควำมสนใจในเรื่องนี้ แต่พยำยำมที่จะ
ท ำตำมมหำวิทยำลัยปิด ซึ่งผู้บริหำรของมสธ.น่ำจะกลับมำคิดในเรื่องนี้ และพยำยำมระดมควำมคิดของคณำจำรย์ในแต่
ละสำขำวิชำฯ มำจัดท ำมคอ.ที่สอดคล้องกับกำรเป็นมหำวิทยำลัยเปิด โดยพยำยำมหำจุดเด่นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมสธ.ออกมำ ไม่จ ำเป็นต้องไปตำมระบบมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยอ่ืน มสธ. ต้องร่วมแรงร่วมใจก ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำที่เป็นมหำวิทยำลัยเปิดขึ้นมำเพ่ือยืนยันถึงบริบทควำมแตกต่ำงของมหำวิทยำลัยเปิดแห่งเดียวใน
ประเทศไทย  
 

กล่ำวโดยสรุป จำกกำรสัมมนำแนวทำงกำรวิจัยชุดวิชำเพ่ือตอบโจทย์ มคอ.ในครั้งนี้  ได้แสดงให้เห็นว่ำ
กำรไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงวิจัยได้นั้น ทำงสำขำวิชำฯ แขนงวิชำฯ รวมถึงหลักสูตรฯ จะต้องพิจำรณำบริบทของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของตนเองอย่ำงถี่ถ้วน เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดลักษณะของกำรประเมินที่มีควำมสอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์จริง ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐำนของบริบทเฉพำะของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นมหำลัยเปิดที่มีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในระบบทำงไกล เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรวิจัยชุดวิชำเพ่ือตอบโจทย์มคอ. 
 
 
 
  

 


