
มคอ…ไม่มีใครเอา 
 
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา (มคอ.) ท่ีผลกัดนัโดย ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) นัน้ ได้รับการ
วจิารณ์อย่างอบอุ่นจากกลัยาณมติรนกัวชิาการจ านวนไมน้่อย ผมจ าได้ว่าเม่ือ 2 ปีก่อน อาจารย์สายสงัคมศาสตร์จ านวน
ร่วม 300 คน ได้ลงช่ือ “ไมเ่ห็นด้วย” และเสนอให้มีการทบทวน และมีขา่วในหนงัสือพิมพ์ว่า ผู้ใหญ่ใน สกอ.รับปากวา่จะ
ทบทวน...จากนัน้มาเร่ืองก็เงียบหายไป 
 
ส าหรับท่านท่ีไมคุ่้นเคยวา่ มคอ. คือ อะไร อธิบายง่ายๆ วา่ มนัเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการเช่ือมโยง อ้างอิง
มาตรฐานกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนในตา่งประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเทียบเคียง เทียบโอนหน่วยกิต อีกทัง้ยงัเพ่ือใช้
ประเมนิความส าเร็จ ประสทิธิผลในการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัด้วย 
 
พ้นไปจากค าอธิบายวา่ มคอ. คืออะไรในข้างต้น  ขา่วของ สกอ. ไมว่า่จะเป็น การเรียกร้องขออ านาจจดัการงบประมาณ
ของมหาวทิยาลยัเพ่ือก ากบัทิศทางการพฒันา  การเรียกร้องกฎหมายใหมท่ี่จะควบคมุมหาวทิยาลยั....ผมไมแ่น่ใจวา่จะ
เก่ียวข้องกนัไหม..แตถ้่าตามข่าวแล้ว ผมเร่ิมกงัวลครับ 
 
และไมก่ี่เดือนมานี ้เป็นช่วงเทศกาลของมหาวทิยาลยัทั่วประเทศต้องท าประเมนิตวัเอง หลายสถาบนัจ าเป็นต้องหยิบยก
เร่ือง มคอ. มาคยุอีกครัง้ เพราะเกณฑ์การประเมนิตวัเองนัน้ มีเร่ืองของ มคอ. เข้ามาเก่ียวข้อง และท่ีส าคญัในปีหน้ามนั
ก าลงัจะถกูบงัคบัใช้ แน่นอนวา่นั่นคือท่ีมาของบทความน่าอ่าน 2 บทความ ได้แก่ ตลาดอุดมศกึษา : จ่ายครบ-จบแน่ 

เขียนโดย ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ และ ถึงเวลาอุดมศกึษา “ยูเทร์ิน” โดย พภิพ อดุร  ซึ่งทัง้ 2 บทความ ได้ชีใ้ห้เห็น ความไม่
เป็นจริงและความไมมี่ประโยชน์ในการจดัมาตรฐานอดุมศกึษาในแบบท่ีเป็นอยู่ ผมคดิวา่ เป็น 2 บทความท่ีบรรจคุ าถามท่ี
ท้าทายให้คณะกรรมการ สกอ. ต้องหาข้อโต้แย้งวา่ข้อวิจารณ์ทัง้หมดไมเ่ป็นจริงอย่างไร  
 
สว่นในบทความนี ้ผมพยายามจะชีใ้ห้เห็นวา่ ในทางปฏิบตั ิมคอ. ท่ีเป็นอยู่ยงัมีค าถามท่ีตอบไมไ่ด้อีกเช่นกนัใน 2 ประเดน็ 
1) คือ การออกแบบผลลพัธ์การเรียนรู้ตามรายวชิา และ 2) การประเมนิผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาแตล่ะคนทัง้ในระดบั
รายวชิาและหลกัสตูร  ทัง้นีค้วรกลา่วไว้ด้วยวา่ หลกัคดิเร่ืองผลลพัธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ซึ่งเป็นหวัใจหลกัท่ีเป็น
ตวัก าหนดแนวทางการเรียนการสอนและเนือ้หาวชิา (strategy) ของหลกัสตูรทกุหลกัสตูร เป็นส่วนท่ีผมเห็นด้วยอย่างมาก  
แตปั่ญหาท่ีไมเ่ป็นจริงในทางปฎิบตั ิก็คือ 
 

 ในฐานะผู้สอนในรายวชิา เรามีกลยทุธ์ท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของนกัศกึษาไม่มากนกั เพราะงานสว่น
ใหญ่ คือสอนหนงัสือซึ่งวธีิการคงหนีไมพ้่น การบรรยาย การใช้กระบวนการกลุม่ ใช้กรณีศกึษา (เอกสารและ VDO)ชวน
วเิคราะห์แลกเปล่ียน หรูมากสดุก็พาดงูาน ซึ่งก็คงท าได้ไมม่ากครัง้นกั..โดยรวมแล้วแนวทางเหลา่นีอ้าจจดัอยู่ในกลยทุธ์
ประเภทสนบัสนนุ เพิม่ความสามารถ ศกัยภาพ (persuasive) เท่านัน้ (เป็นเพียง 1 ใน 6 กลยทุธ์ตามกรอบแนวคดิ 
Outcome mapping) 

 ใน มคอ. นัน้ ก าหนดให้รายวชิาทกุวชิา ต้องระบวุา่หลงัจากเรียนจบวชิาจะเกิดผลลพัธ์การเรียนรู้อะไรบ้าง   
สมมตฐิานท่ีก าหนดเช่นนี ้คงเช่ือวา่ อาจารย์สามารถใช้เวลา 48 ชัว่โมงท่ีมีตอ่ 1 วชิา (อาทิตย์ละ 3 ชัว่โมง) เปล่ียนแปลง
มนษุย์คนหนึ่งๆ ได้ มิพกัต้องพดูถึงว่า หากห้องท่ีสอน มี นศ. นบัสบิ นบัร้อย กลยทุธ์ท่ีใช้คงต้องทรงพลงัและมีประสทิธิผล



อย่างมากจึงจะเปล่ียนแปลง นศ. จ านวนมากขนาดนัน้ได้ และเอาเข้าจริง สมมตฐิานนี ้เท่าท่ีผมสอบถามจากคนในแวดวง 
ก็ไมมี่ใครสามารถให้ตวัอย่างงานศกึษาวจิยัท่ีให้แนวทางการสอนท่ีทรงพลงัท่ีผมจะเอามาประยกุต์ใช้กบั นศ. ได้ เพราะ
เอาเข้าจริงแม้แตล่กูหลานเรา เราคงได้ค าตอบโดยง่ายวา่ 48 ชัว่โมงนัน้ไมไ่ด้มีนยัยะอะไรท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงได้เลย 

 ข้อเสนอท่ีผมพอนึกออก คือ การท าผลลพัธ์การเรียนรู้เป็นรายปีแทนรายวชิา การก าหนดผลลพัธ์เป็นรายปีผมเห็นวา่
มีข้อดี คือ 1) กลยทุธ์การสอนน่าจะมีหลากหลายมากขึน้ เพราะจ านวนวชิาเพิม่จาก 1 วชิา (ตอ่เทอม) เป็น 12-14 รายวชิา 
(ตอ่ปี)  2) เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้มีโอกาสคดิกลยทุธอ่ืนๆ ร่วมกนั และ 3) กรอบเวลาก็จะขยายจาก 48 ชัว่โมง เป็น 1 ปี  
ซึ่งทัง้หมดท าให้เห็นโอกาสท่ีจะสร้างอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของนกัศกึษามากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

 ประเดน็ท่ีไม่เป็นจริงถดัมา คือ การประเมนิผลการเรียนรู้ทัง้ในระดบัรายวชิาและในระดบัหลกัสตูร ในเอกสารคู่มือ 
มคอ. 5-7 ท่ีเป็นเร่ืองของการประเมนิผลลพัธ์การเรียนรู้นัน้ ไมมี่รายละเอียดมากพอทัง้ในวธีิวทิยาและกลุม่เป้าหมาย  และ
จากการเข้าร่วมสมัมนากับ สกอ. เม่ือเดือนมถินุายนท่ีโรงแรมสยาม ซิตี๊ ได้รับการยืนยนัจาก สกอ.วา่ต้องการให้
ประเมนิผลลพัธ์การเรียนรู้เป็นรายบคุคล นัน่ท าให้ผมคิดถึงภาพสมดุพกเม่ือตอนเรียนชัน้ประถม ท่ีเม่ือสิน้เทอมทีก็เห็น
ข้อความท่ีคณุครูเขียนถึงพฒันาการของตวัเรา ...แล้วมนัจะเป็นอย่างไรในชัน้เรียนมหาวทิยาลยั 

 ผมคดิถึงในรายวชิาท่ีผมสอนวา่จะประเมนิอย่างไร ....ผมจะมัน่ใจได้อย่างไรวา่ ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัผู้เรียนเป็น
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุลงแรงของผม ไม่ใช่เกิดขึน้จากวชิาอ่ืนๆ หรือ กิจกรรมตา่งๆ ท่ีนกัศกึษาไปท าร่วมกบัชมรม
ตา่งๆ ในมหาวทิยาลยั...ผมจะประเมนิผลอย่างไรกบั นักศกึษาในห้องท่ีมีมากกวา่ 70 คน 

 ข้อเสนอในการประเมนิผลลพัธ์การเรียนรู้นัน้ (ประเมนิเพ่ือพจิารณาวา่หลกัสตูรนัน้ๆ สามารถสร้างผลลพัธ์การเรียนรู้
ได้จริงหรือไม ่มากน้อยเพียงไร เพ่ือเป็นเคร่ืองการรันตีส าหรับผู้เรียนว่าได้ประโยชน์ตรงกบัท่ีหลกัสตูรโฆษณาไว้หรือไม่) 
ผมเห็นวา่ควรวางแผนท าการศกึษาพฒันาการของผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศกึษากลุม่หนึ่งตอ่เน่ืองระยะยาว 
(longitudinal) ตลอดปีส าหรับรายวชิา และ ตลอด 4 ปี ส าหรับการประเมนิในระดบัหลกัสตูร  

 ข้อสนบัสนนุของผม มีดงันี ้1) ไมมี่ความจ าเป็นต้องประเมนิเป็นรายบคุคล เน่ืองจาก ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสตูร
เป็นสิง่ท่ีต้องการให้เกิดขึน้กบัทกุคน อีกทัง้กลุม่นกัศกึษาสว่นใหญ่ได้รับกลยทุธ์และกิจกรรมท่ีคล้ายๆ กนั ยกเว้นในกลุม่
นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจรรมตา่งๆ ซึ่งเราก็สามารถเลือกเฉพาะกลุ่มออกมาศกึษาได้อีก  และ 2) การท าการประเมินอย่าง
ตอ่เน่ืองเป็นรายปี จะท าให้เห็นพฒันาการของผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีชดัเจน อีกทัง้ คณะและอาจารย์ก็สามารถ
ปรับเปล่ียน เพิม่เติมกลยทุธ์และกิจกรรมอ่ืนๆ ได้เพ่ือเพิ่มประสทิธิระหวา่งทาง 
 
โดยสรุปแล้วสว่นตวัผมเห็นวา่ ไมน่่ามีคณาจารย์ท่านใดไมเ่ห็นด้วยกับการประเมนิผลเพ่ือยกระดบัการเรียนการสอนให้ดี
ขึน้ และหลายท่านคงสนับสนนุหากเราสามารถสร้างหลกัประกนัท่ีชดัเจนให้แก่ผู้ เรียนได้วา่เม่ือจบหลกัสตูรนกัศกึษาจะมี
คณุลกัษณะตามท่ีหลกัสตูรได้โฆษณาไว้ ...ปัญหาของเร่ืองนีจ้ึงอยู่ท่ีวธีิการปฏิบตัท่ีิเป็นอยู่ และหากไม่มีการปรับแก้ไข ผม
คดิวา่ มคอ. ก็จะมีชะตากรรมเช่นเดียวกบัรายงานการประเมนิตวัเอง (SAR) ท่ีคณาจารย์โดยสว่นใหญ่เบ่ือหน่าย เพราะไม่
เห็นคณุคา่และความจ าเป็น เน่ืองจากในวธีิปฏิบตัิกลบัมุง่เน้นการตรวจหาเอกสารอย่างเอาเป็นเอาตาย มุง่จบัผดิ ไมมี่
ความยืดหยุ่น ไมมี่ความรู้สกึของความเป็นเพ่ือนมนษุย์...และสดุท้าย มคอ. จะกลายเป็น....ไมมี่ใครเอา ครับ 
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