
 

12 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

 

การศึกษาความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

A Feasibility Study for Offering New Forms of Seminar Sukhothai Thammathirat  

Open University 
 

นงคลักณ  รุงวิทยาธร1  

nongstou@yahoo.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) ศึกษาความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของอาจารยบัณฑิตศึกษา 

มหาวิ ทย าลั ย สุ โ ขทั ย ธรร มาธิ ร าช  แ ละ  3) ศึ กษาความเ ป นไ ปไ ด ในการ จั ดสั มมนารู ปแ บบใหม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประชากรที่ใชศึกษา ประกอบดวยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนภาคปลายป

การศึกษา 2556 จํานวน 1,985 คน และอาจารยบัณฑิตศึกษา จํานวน 195 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การวิจัย สถิติที่ใชคือ คาความถี่ และคารอยละ ศึกษาความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหมจากขอบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ สัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยและสนทนากลุมบุคลากรที่เกี่ยวของ

จากสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา พบวาสวนใหญ

ตองการเขาสัมมนาแบบเดิม คือ สัมมนาในวันเสาร-อาทิตย 2) ความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของ

อาจารยบัณฑิตศึกษาพบวาสวนใหญเห็นดวยกับการเพิ่มทางเลือกในการสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ 

(วันจันทร-ศุกร) และ 3) ความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม พบความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบ

ใหม คือการจัดสัมมนาในชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) โดยการทําโครงการพิเศษแยกจาก

การจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาแบบเดิม หรือการทําโครงการความรวมมือกับหนวยงาน 

คําสําคัญ  การจัดสัมมนา  รูปแบบใหม ศึกษาความเปนไปได 
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Abstract 

 The objectives of this research were (1) to study the needs for attending new forms of seminar of 

graduate students of Sukhothai Thammathirat Open University (STOU); (2) to study the readiness for organizing 

new forms of seminar of instructors at the graduate level of STOU; and (3) to study the feasibility for offering 

new forms of seminar of STOU.  The research population comprised 1,985 graduate students who enrolled in the 

graduate study programs of STOU during the second semester of academic year 2013 and 195 instructors in the 

graduate study programs.  A questionnaire was employed as the data collecting instrument.  Statistics for data 

analysis were the frequency and percentage.  Also, a qualitative research method was employed for the feasibility 

study for offering new forms of seminar.  Data were collected from studying rules and regulations, 

announcements, and practice guidelines concerning new forms of seminar; interviewing STOU administrators; 

and conducting focus group discussion involving STOU personnel from the central campus as well as regional 

distance education centers.  Data were analyzed using content analysis method. 

 Research findings showed that (1) regarding the needs of graduate students for attending new forms of 

seminar, it was found that the majority of respondents would like to preserve the traditional form of seminar 

which offered on Saturday and Sunday; (2) regarding the readiness for organizing new forms of seminar of 

graduate study instructors, it was found that the majority agreed with the offering of alternative seminar time on 

Monday to Friday evening after the official working hours; and (3) regarding the feasibility for offering new 

forms of seminar, it was feasible for offering the new form of seminar in the evening session, or after the official 

office hours of the working days (Monday to Friday); the seminar could be organized as special projects apart 

from the offering of traditional graduate study instruction, or to be organized as special cooperation projects with 

other institutions. 

Keywords: Seminar, New forms, Feasibility Study 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปนมหาวิทยาลัยเปดที่จัดการเรียนการสอนดวยระบบการสอน

ทางไกล การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาเนนใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาอยางอิสระดวยตนเองจากสื่อหลัก สื่อ

เสริม รวมถึงศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงคนควาตาง ๆ เชน หองสมุด แหลงวิทยาการในภูมิภาค กําหนดกิจกรรม

ภาคบังคับในรูปของกิจกรรมปฏิสัมพันธที่นักศึกษาตองเขาสัมมนาแบบเผชิญหนาและ/หรือแบบออนไลน มีการ

ฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนดในวันเสารและอาทิตย แตละปมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหมจํานวน
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มาก เมื่อรวมนักศึกษาเดิมจํานวน 5,645 คน ทําใหสถานที่จัดสัมมนาไมเพียงพอ กอปรกับความจําเปนเรื่องเวลา 

และคาใชจายตาง ๆ ของนักศึกษา เชน คาเดินทาง คาท่ีพัก คาอาหาร จึงเปนเหตุผลในการวิจัยเพื่อเพิ่มทางเลือกให

เกิดความคลองตัวในการจัดสัมมนารปูแบบใหม ที่เพิ่มทางเลือกใหนักศึกษาเลือกเขาสัมมนาในชวงเย็นหลังเลิกงาน

วันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) หรือเรียนทางออนไลน (Online)   รอยละ100 ผานสื่อทางไกลอื่น ๆ เชน e-Learning 

(Electronic Learning), m-Learning (Mobile Learning) เปนตน ซึ่งสอดคลองกับคําขวัญของ มสธ. “อยูที่ไหนก็เรียน

ได เรียนทางไกลกับ มสธ.” นอกจากนี้เทคโนโลยีการสื่อสารปจจุบันมีความกาวหนาสามารถจัดการเรียนการสอน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือเรียกวา e-Learning (Electronic Learning) หลายรูปแบบ เชน การเรียนการสอนบน

เครือขายคอมพิวเตอร (Internet-Based Learning)  การเรียนการสอนออนไลน (Online Learning)  การเรียนการสอน

บนเว็บ (Web-Based Learning) และการเรียนเสมือนจริง (Virtual Learning) เปนนวัตกรรมที่มีการออกแบบโดยการ

จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรยีนรูเสมือนเรยีนในหองเรยีน นักศึกษาสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลาโดยไมตองเขา

ชั้นเรียน ในขณะเดียวกันนักศึกษาและอาจารยสามารถมีปฏิสัมพันธผานเครือขายโดยใชหองสนทนา (Chatroom)  

การสไกป (Skype) การประชุมทางไกล (Teleconference) ฯลฯ ซึ่งเปนโปรแกรมติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต 

การศึกษาความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหมนี้ เปนการศึกษาเพื่อหาทางเลือกในการจัดสัมมนารูปแบบ

ใหมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา มสธ. 

 2. เพือ่ศึกษาความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของอาจารยบัณฑิตศกึษา มสธ. 

 3. เพือ่ศึกษาความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม มสธ. 
 

นิยามศัพท 

 “การจัดสัมมนารูปแบบใหม” หมายถึง การจัดสัมมนาที่แตกตางจากเดิมที่เปนกิจกรรมภาคบังคับ

กําหนดใหนักศึกษาตองมาเขาสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษากับอาจารย และนักศึกษา

ดวยกันเองในวันเสาร-อาทิตย สวนการจัดสัมมนารูปแบบใหมเปนการเพิ่มทางเลือกใหนักศึกษาสามารถเลือกเขา

สัมมนาในชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) หรือเรียนทางออนไลน (Online) รอยละ100 ผานสื่อ

ทางไกลอื่น ๆ เชน e-Learning (Electronic Learning), m-Learning (Mobile Learning) เปนตน 
 

 

 

 

 

 

 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

        

15 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถนําผลการวิจัยมาใชในการกําหนดนโยบายจัดสัมมนารูปแบบ

ใหมที่นักศึกษาสามารถเลือกเขาสัมมนาในชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) หรือเรียนทาง

ออนไลน (Online)  รอยละ100 

2. สาขาวิชาที่เปดสอนบัณฑิตศึกษา สามารถใชผลการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดสัมมนาตามบริบท

และศาสตรของแตละสาขาวิชา ท่ีมีความยืดหยุนทั้งดานวิชาการและการบริหารจัดการ  

3. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร สามารถใชผลการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดสัมมนาที่

เหมาะสมกับหลักสูตรและความยากงายของแตละชุดวิชา 

4. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดสัมมนา สามารถใชผลการวิจัยเพื่อเสนอแนวทางใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง

ระเบียบ แนวปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ  
 

วิธีการวิจัย 

 1. ศึกษาความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มสธ. โดยใชแบบสอบถามเพื่อ

ถามนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคปลาย ปการศึกษา 2556 จํานวน 1,985 คน  

  2. ศึกษาความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของอาจารยบัณฑิตศึกษา มสธ. โดยใชแบบสอบถาม

เพื่อถามอาจารยบัณฑิตศึกษา จํานวน 12 สาขาวิชา (195 คน)   

  3. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม มสธ. จากขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

สัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของและสนทนากลุมบุคลากรสนับสนุนจากสวนกลาง 

(มสธ.จังหวัดนนทบุรี) และสวนภูมิภาค (ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

  1. ความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มสธ.  

      1.1 ความตองการเขาสัมมนา พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 82.5 (853 คน) ตองการเรียนและเขา

สัมมนาแบบเดิมในเสาร-อาทิตย ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความตองการเขาสัมมนาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มสธ. 

ความตองการเขาสัมมนา จํานวน (คน) รอยละ 

จัดสัมมนาแบบเดิมในวันเสาร-อาทิตย 853 82.5 

ไมตองการใหจัดสัมมนา ควรจัดสัมมนาผานระบบ Online  119 11.5 

ไมตองการใหจัดสัมมนา ควรใหอสิระแกอาจารยและนกัศึกษา 40 3.9 

จัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) 8 0.8 

ไมตอบ 13 1.3 

รวม 1,033 100.0 

  

       1.2 จํานวนชั่วโมงการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยกําหนดชุดวิชาละ 12 ชั่วโมง (2 วัน ๆ ละ  6 ชั่วโมง) พบวา

ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 85.7 (885 คน) เห็นวามีความเหมาะสม ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ความเหมาะสมของจาํนวนชัว่โมงการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยกําหนดชุดวชิาละ 12 ชั่วโมง 

 ความหมาะสมของจํานวนชั่วโมงการสัมมนา 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
จํานวน (คน) รอยละ 

เหมาะสม 885 85.7 

ไมเหมาะสม 143 13.8 

ไมตอบ 5 0.5 

รวม 1,033 100.0 

 

  1.3 สรุปจากคําถามปลายเปด พบวานักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหเหตุผลที่ตองการเขาสัมมนาแบบเดิม เพราะ

ตองการเรียนระบบการศึกษาทางไกล ท่ีเรียนดวยตนเองผานสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดให และเขาสัมมนาในวันเสาร-

อาทิตย เพราะมีความจําเปนเรื่องหนาที่การงานและภาระครอบครัว รวมถึงมีภูมิลําเนาอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ไม

สะดวกในการเรียนในชั้นเรียน นอกจากนี้มีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาแบบเผชิญหนาควบคูกับการเรียน

ทางออนไลน (Online)   โดยจํานวนชั่วโมงการสัมมนาแบบเผชิญหนาควรกําหนดตามความยากงายของเนื้อหาชุดวิชา 

มีการทําสื่อและสรุปเนื้อหาสาระชดุวิชาขึ้นเว็บไซต เพื่อใหสามารถเขามาศึกษาไดตลอดเวลาตามความพรอมของแต

ละคน 
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  2.  ความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของอาจารยบณัฑิตศึกษา มสธ. 

                       2.1 ความพรอมในการจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) พบวาจาก

จํานวนผูตอบแบบสอบถามขอนี้ 70 คน  รอยละ 62.9 (44 คน) มีความพรอมและประสงคจะจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิก

งานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) ดังตารางที่ 3 

 

  

ตารางที่ 3  ความพรอมในการจัดสัมมนาชวงเย็นหลงัเลกิงานวนัทําการปกติ  

ความพรอมในการจดัสัมมนาชวงเยน็หลังเลิกงานวันทาํการปกต ิ จํานวน (คน) รอยละ 

มีความพรอมและประสงคจะจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลกิงานฯ 44 62.9 

ไมพรอมและไมประสงคจะจัดสัมมนาชวงเยน็หลงัเลิกงานฯ 26 37.1 

รวม 70 100.0 

 

 

                       2.2 ความเห็นตอการเพิ่มทางเลือกในการจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ พบวาจากจํานวน

ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ 75 คน รอยละ 76 (57 คน) เห็นดวยกับการเพิ่มทางเลือกในการจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิก

งานวันทําการปกติ ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4  ความเห็นตอการเพิ่มทางเลือกในการจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกต ิ

  ความเห็นตอการเพิ่มทางเลือกในการจดัสัมมนา 

ชวงเย็นหลังเลกิงานวนัทําการปกต ิ
จํานวน (คน) รอยละ 

เห็นดวย 57 76.0 

ไมเหน็ดวย 18 24.0 

รวม  75 100.0 

 

 

  2.3 สรุปจากคําถามปลายเปด พบวาอาจารยบัณฑิตศึกษาใหเหตุผลในการสนับสนุนใหจัดสัมมนาชวง

เย็นหลังเลิกงานเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) เพื่อเพิ่มทางเลือกใหนักศึกษาที่มีความจําเปนหรือไมสะดวกที่

จะเขาสัมมนาในวันเสาร-อาทิตย ในขณะเดียวกันบางชุดวิชาที่นักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเองไดก็ไมจําเปนตอง

จัดสัมมนาแบบเผชิญหนาสามารถเรียนทางออนไลน (Online)  รอยละ 100 
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  3. ความเปนไปไดในการจดัสัมมนารูปแบบใหม มสธ.  

  3.1 ความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม โดยการจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ 

(วันจันทร-ศุกร)  หรือเรียนทางออนไลน (Online)  รอยละ 100 จากการวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา 

มสธ. ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 มีการออก

ขอบังคับฯ วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2553 มีระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของเปนแนวทาง

ในการดําเนินการ ซึ่งสามารถใชเปนกรอบในการปรับปรุงรูปแบบการจัดสัมมนาได  

  3.2 ความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม จากการสัมภาษณและสนทนากลุมพบวาผูบริหาร

และบุคลากรสนับสนุนมีความเห็นสอดคลองตรงกันเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เนนคุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยึดหลักปรัชญาการศึกษา

ทางไกล โดยผูบริหารและบุคลากรสนับสนุนพรอมที่จะสนับสนุนใหเพิ่มทางเลือกในการจัดสัมมนารูปแบบใหม 

            3.3  ความคิดเห็นตอการจัดสัมมนารูปแบบใหม พบวาผูบริหารและบุคลากรสนับสนุน มีความเห็น

สอดคลองตรงกันวาการสัมมนาแบบเผชิญหนายังคงตองมีอยู เนื่องจากความยากงายและความซับซอนของเนื้อหา 

ทั้งนี้หากมีการสัมมนาแบบเผชญิหนามากเกนิไปกเ็ปนปญหาสาํหรับนกัศึกษาท่ีอยูหางไกลหรอืไมสะดวกในการมา

สัมมนา และเห็นวาควรสนับสนุนใหเปนทางเลือกสาํหรบันักศกึษาและสาขาวิชาที่มีความพรอมและมีความประสงค

ที่จัดการสัมมนาชวงเย็นหลงัเลกิงานวันทําการปกติ โดยมีการวางแผนการจัดสัมมนาที่มีความยืดหยุน มีการควบคุม

มาตรฐานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งการจัดสัมมนาลักษณะนี้เหมาะสําหรับโครงการพิเศษ หรือ

โครงการความรวมมือระหวางหนวยงาน สวนเรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยควรมอบอํานาจใหสาขาวิชาเปน

ผูดําเนินการ และมหาวิทยาลัยทําหนาที่สนับสนุนเรื่องการออกกฎ ระเบียบ จัดทําแนวปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ

คลองตัวในการดําเนินการ 

  

 อภิปรายผล 

  จากผลการศึกษาความเปนไปไดการจัดสัมมนารูปแบบใหม มสธ. ดังนี ้

1. พบวานักศึกษาบัณฑิตศึกษาสวนใหญมคีวามตองการเขาสัมมนาแบบเดิม เพราะตองการเรียนดวยระบบ

การศึกษาทางไกล ที่เรียนดวยตนเองผานสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดให และเขาสัมมนาในวันเสาร-อาทิตย เนื่องจากมี

ความจําเปนเรื่องหนาท่ีการงานและครอบครัว และมีภูมิเนาอยูตามภูมิภาคตาง ๆ สอดคลองกับโอซัว (Ochoa  อาง

ใน Walter Perry, 1983, p. 6)  ที่กลาววาการเรียนทางไกลเปนการศึกษาที่มีการจัดระบบการเลือกใชสื่อการเรียนการ

สอนที่สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนดวยตนเอง การจัดการศึกษานี้มีศักยภาพครอบคลุมสภาพทางภูมิศาสตรได

มากกวาการศึกษาแบบเผชิญหนาที่ผูเรียนและผูสอนอยูที่เดียวกัน กิจกรรมการเรียนทางไกลนี้มีการผสมผสาน

วิธีการที่สัมพันธกับทรัพยากร มีระบบการจัดสงสื่อการสอน มีการวางแผนการดําเนินการ รูปแบบของทรัพยากร
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ประกอบดวย เอกสารสิ่งพิมพโสตทัศนูปกรณ สื่อคอมพิวเตอร ซึ่งผูเรียนอาจเลือกใชสื่อเฉพาะตนหรือเฉพาะกลุม

ได สวนระบบการจัดสงสื่อก็มีการใชเทคโนโลยีนานาชนิดชวยในการจัดสง  

2. พบวาอาจารยบัณฑิตศึกษาสวนใหญมีความพรอมท่ีจะจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ 

(วันจันทร-ศุกร) โดยใหเหตุผลวาเปนการเพิ่มทางเลือกใหนักศึกษาที่มีความจําเปนหรือไมสะดวกที่จะเขาสัมมนาใน

วันเสาร-อาทิตย และเห็นวาสัมมนาแบบเผชิญหนามีความจําเปน เพราะกลไกการสัมมนาแบบเผชิญหนาชวยให

นักศึกษาสามารถเรยีนรูไดโดยตรง และชวยใหอาจารยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาสอดคลองกับกิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอนบัณฑิตศึกษา มสธ. ที่ปรากฏในคูมือนักศกึษาระดับปริญญาโท ที่กําหนดใหนักศึกษาตองเขาสัมมนาแบบ

เผชิญหนาในลักษณะกิจกรรมภาคบังคับที่ใหนักศึกษามาแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักศึกษาดวยกันเอง และนักศึกษากับ

อาจารย ในขณะเดียวกันบางชุดวิชาที่นักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเองก็ไมจําเปนตองจัดสัมมนาแบบเผชิญหนา

สามารถเรียนทางออนไลน (Online)   รอยละ 100 สอดคลองกับชัยยงค พรหมวงศ (2541) กลาวถึง หลักการพัฒนา

ระบบการสอนทางไกลที่มีประสทิธิภาพ ยึดหลักการศึกษาตามเปาหมาย มุงใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง นักศึกษา

อาจเรียนที่บาน ที่ทํางาน หรือสถานที่อื่น เรียนไดเร็วหรือชาตามความสามารถ ความสนใจ ความพอใจ และความ

พยายามของแตละคน  มีการใชเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเปนเครื่องมือในการ

ถายทอดความรูและประสบการณที่เปดโอกาสใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียน  

3. พบวามีความเปนไปไดท่ี มสธ. จะจัดสัมมนารูปแบบใหมชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-

ศุกร)  หรือเรียนทางออนไลน (Online)  รอยละ 100 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ยึดตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 มีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของเปนกรอบและเปนแนวทางในการดําเนินการ และมีการพัฒนาระบบการสอนทางไกลตาม

แนวคิดท่ีใชเปนพื้นฐานการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) อิงระบบการสอนทางไกลที่ยึดหลัก

บูรณาการชุดวิชาผานสื่อประสม มิใชการเรียนการสอนในชั้นเรียน ยกเวนการสัมมนาที่มุงใหเกิดความรูและ

ประสบการณที่ไมสามารถนําเสนอไดในสื่อหลักและสื่อเสริม 2) ยึดสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อหลักและมีสื่อเสริมที่เหมาะ

กับนักศึกษา 3) เนนปฏิสัมพันธทางสื่อประเภทตาง ๆ โดยไมมุงใหเกิดปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนาโดยไมจําเปน 4) 

ใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการสอนแบบองิประสบการณดวยการกําหนดประสบการณที่คาดหวังเปนแกนใน

รูปใหทํารายงานหรือกจิกรรมมานําเสนอในการสัมมนา โดยนําความรูจากเนื้อหาสาระที่กําหนดไวในสื่อการศึกษา 

และแหลงวิทยาการตาง ๆ 5) มีการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนครบวงจร 6) มีการปรับเปลี่ยนประสบการณ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณดวยการปรับเปลี่ยนและนําเสนอแผนกิจกรรมการเรียนทุกภาคการศึกษา

ที่เปดสอน 7) มีการบริหารจัดการ มีการใหภาพรวมของขั้นตอนและกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

แกนักศึกษาอยางชดัเจนดวยการปฐมนิเทศ มีการฝกทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียน และ 

8) มีการผลิตและบริหารชุดวิชาที่ตอเนื่องโดยคณะบุคคลเพื่อใหเกิดความสัมพันธระหวางชวงการผลิตและการ

นําไปใช ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปจจุบัน สามารถใชเปนกรอบในการปรับปรุงรูปแบบการจัดสัมมนา

รูปแบบใหมได และเห็นวาบางชุดวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนไดดวยตนเองก็ไมจําเปนตองจัดสัมมนาแบบ

เผชิญหนา สอดคลองกับแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ยูบิควิตัสเทคโนโลยี  (Ubiquitous 

Technology) หรือสังคมยูบิควิตัส (Ubiquitous Society) ที่เปนสภาพแวดลอมใหมของการสื่อสารเปนแนวโนมของ
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สั งคมส าร ส นเ ทศ ที่ เ ชื่ อมตอกับ เ ครื อข าย ที่ ผู ใช ง านไ มรู สึ กว ากํ าลั ง ใช คอมพิว เ ตอร อยู  อ างอิ งจาก

http://atita404.wordpress.com  
 

บทสรุป 

 1. ความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มสธ. จากการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม

ที่เปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มสธ. สวนใหญรอยละ 82.5 (853 คน) เลือกเรียนที่ มสธ. เพราะตองการเรียนดวย

ระบบการศึกษาทางไกลที่เรียนดวยตนเองจากสื่อหลัก ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพและสื่อคอมพิวเตอร และสื่อเสริม 

ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศน และแหลงคนควาอื่นๆ  มีการเขาสัมมนาแบบเผชิญหนา

ในวันเสารและอาทิตย และ/หรือสัมมนาแบบออนไลน และมีการใหคําปรึกษาอยางเปนระบบจากอาจารยที่ปรึกษา 

และมีการเขาสมัมนาเสริมประสบการณวิชาชพีหรือชื่อเรียกอื่นตามที่หลักสูตร เปนการสัมมนาในลกัษณะกิจกรรม

ปจฉิมนิเทศกอนสําเร็จการศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดรวมฝกทักษะที่จําเปนของวิชาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม 

  2.  ความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของอาจารยบัณฑิตศึกษา มสธ.จากการวิจัยพบวาผูตอบ

แบบสอบถามที่เปนอาจารยบัณฑิตศึกษา มสธ. รอยละ 62.9 (44 คน)  มีความพรอมจะจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิก

งานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) และรอยละ 75 (57 คน) เห็นดวยกับการเพิ่มทางเลือกในการสัมมนาชวงเย็น

หลังเลิกงานวันทําการปกติ โดยใหเหตุผลวาเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกนักศึกษาหรือผูที่ตองทํางานในวันเสาร-

อาทิตย และเปนทางเลือกสําหรับผูที่พรอมและสะดวกที่จะเขาสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วัน

จันทร-ศุกร) และเห็นวาบางชุดวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนไดดวยตนเองก็ไมจําเปนตองจัดสัมมนาแบบเผชิญหนา 

3. ความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม มสธ. จากการศึกษาจากขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

แนวปฏิบัติ การสัมภาษณผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ และสนทนากลุมบุคลากรสนับสนุน พบวามีความ

เปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม คือสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) โดยเห็นวา

ควรสนับสนุนใหเปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาและสาขาวิชาที่มีความพรอมและมีความประสงคที่จัดสัมมนาชวง

เย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ โดยมีการวางแผนการจัดสัมมนาที่มีความยืดหยุน มีการควบคุมมาตรฐานโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งเหมาะสําหรับโครงการพิเศษหรือโครงการความรวมมือระหวางหนวยงาน สวนการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยควรมอบอํานาจใหสาขาวิชาเปนผูดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยทําหนาที่สนับสนุนใน

การออกกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเอื้อและใหอิสระแกสาขาวิชาในการดําเนินการ 
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายและรูปแบบการจัดสัมมนา

ที่เหมาะสมตามบริบทท่ีเหมาะสมสําหรับแตละสาขาวิชา แตละหลักสูตร โดยคํานึงถึงเรื่องการขยายโอกาสทาง

การศึกษา การลดอุปสรรคดานทรพัยากร สถานที่ รูปแบบและลักษณะของจัดสัมมนาควรเหมาะสมกับเนื้อหาความ

ยากงายและความซับซอนของสาระของแตละชุดวิชา 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินผลการจัดสัมมนาเพื่อหารูปแบบการจัด

สัมมนาที่เหมาะสมตามบริบทของแตละสาขาวิชา แตละหลักสูตร 
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